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Xl. TÝŽDEŇ NOVEJ SLOVENSKEJ HUDOBNEJ TVORBY 
K oajzávalnejiifm podujatiam Zväzu 

slovenských skladatelov v kalendárnom 
roku patri nesporne ul tradičnA týldňo
v6 prehliadka novej slovenskej hudob
nej tvorby. Ul Xl. ročnlk tohto podujatia 
sa tohto roku uskutočnil v dňoch 8.-
15. febru6ra 1986 v Bratislave a ako po 
minulé roky l tentoraz Ptogramy ole
ktorých komorných koncertov boli re
prlzované v cfalllch mestá ch - tohto 
roku v Koillciach, Prellove, Sečovclach, 
Banskej Bystrici, Zvolene, Plellťanoch a 
Trnave. Tým sa prakticky oaplňa 6sllie 
organizátorov prehliadky sprlstupňovať 
umelecké hodnoty llrokfm vrstvám pra
cujticlch a pravidelne Ich zoznamovať 
s novou hudobnou tvorbou. 

Na tohtoročnej, dosial najvilčlej pre
hliadke novej tvorby odznelo na 19 kon
certoch v Bratislave a d'alllch siedmich 
mestách premiérovo l v reprlsach vylle 
110 skladieb vlletkých l áorov. Na pro
grame tohtoročného Týldňa boli tri sym
fonické a tri komorné koncerty, dalej 
komornf·orchestr6loy, organový a zbo
rový koncert, koncert ludovej a zAbav
nej hudby, dva koncerty z tvorby pre 
deti a ml6del ĽSU, na samostatnom ve
i!ere dostal prllelltosť vysttiplť Sloven
ský ludový umelecký kolektlv, ktorý vie
dol výber z programov Pod'me, zaspie
vajme a Tanečné premeny. Opätovne bol 
.cičast'ou Týldňa koncert z komornej 
tvorby stičasných českých skladatelov, 
novinkou, rozllrujticou 16nrový dlapa
z6n tohtoročnej prehliadky, bola pre
miéra opery Francois Vlllon od Tibora 
Frei u. 

Okrem novej akladatelskej tvorby bolo 
významne na prehliadke zasttipené l slo
venské koncertné umenie. Prlčloenlm 
nallch orchestrov a zborov - Sloven
skej fllharm6nle, StAtnej fllharm6nle Ko
l lce, Symfonického orchestra Cs. roz
hlasu v Bratislave, Státneho komorného 
orchestra Zillna, Orchestra ludových nA
strojov Cs. rozhlasu v Bratislave, Slo
venského filharmonického zboru, Slo
venských madrlgalis tov, Akademického 
speváckeho zdrul enla pri PKO Bratisla
va, komorných s6borov, lniltrumentalis
tov, spevákov a najpoprednejlllch diri
gentov, boli novi! diela nalltudované a 
predvedené na vysokej interpretačnej Ci
rovni. 

Xl. tfldeň novej slovenskej hudobnej 
tvorby, na ktorého organizačnom zabez
pečeni a priebehu sa okrem Zvilzu slo
venských skladatelov spolupodlefall tiel 

Prvý tohtoročný symfonický koncert 
Týždňa novej slovenskej hudobnej tvor 
by sa uskutočnil 9. februára v Koncert
nom š túdiu Ceskoslovenského rozhlasu 
v Bratislave. Symfonický orchester Ces 
koslovenského rozhlasu pod taktovkou 
Olivera Dohnányiho a so sólis tami zaslO.
žllým umelcom Ľudovltom Marclngerom 
a )Anom Gallom predviedli symfonickú 
poému O velkej lb ke od zaslllžllého u
melca Zdenka Mlkulu, 2. klavlroy kon
cert od Vla dlmfra Bokesa a vokálno
·symfontckll fresku Aby som ll posvietil 
na cestu na básne Rablndranátha TM
kura zo zbierky Záhradnik od Petra Drei-
nera. 

Llleratťíra je zrejme najsllnejš!m tn
~ptračným zdrojom pre tvorbu Zdenka 
Mtkulu. Svedči o tom nielen prevaha 
vokálneJ tvorby v zozname a utorových 
diel , a le l programový chara kter, a to 
zväč~ll literárny , jeho Inštrumentálnych 
skladieb. Charakter symfonicke j poémy 
O ve lkej lás ke udáva - ve lmi zre te!ne 
- je j priamy Inšpiračný zdroj. román 
Trt gaštanové kone od Margity Flguli. 
Ztvos(, energlčnost, !udovost (ani ole 
tak v spätosti s !udovou hudobnou kul 
túrou, a le skOr vo vystlhnutl charakteru, 
mentality prostého rudu) charakterizu
JÚ toto die lo, v ktorom sa však popri 
kladoch - zaujimavých, pútavých ná
padoch a serióznosti kompozične j práce 
- prejavujú l niektoré slabšie stránky 
autorovej práce s orchestrá lnym apará.
tom. Predovšetkým hudobný tok je pre
hustený v detalloch, prlllš čast o vystu
puje do popredia banálny rytmický pr
vok a zaniká. melodická kresba , ktorá je 
pre tento typ hudby velmi dô ležitá. Vý
~IPd ný dojem ťažkopádnosti by sa. my-

Slovenský hudobný fond, Mestský dom 
kult6ry a osvety a Ceskoslovenský roz
hlas v Bratislave, sa stal dDstojoým prl
spcvkom slovenskej hudobnej kulttiry k 
blll lacemu sa XVII. zjazdu KSC, ako i 
k &5. výročiu zalol enla KSC. (Red.) 

V r6mcl Xl. týldňa novej slovenskej 
hudobnej tvorby uskutočnil sa 11. feb
ruára 198& v priestoroch Domu ROH v 
Bratislave l výročnf aktlv členov Zväzu 
slovenských skladatelov. 

Jednotliv! reprezentanti hudobnej ob
ce, ktorých prispevky boli stičasťou po
dujatia, nadviazali vo svojich slovách 
na najdDlel ltejl le politické ciele stičas
ného obdobia, zdDrazňované nielen v s6-
vlslostl 1 minuloročným stretnutfm naj
vylllch predstavltelov sveta socializmu 
a kapitalizmu v novembri v Zeneve, ale 
najmil 1 dlhodobým a vo svojej podstate 
ojedinelým s tretnutlm medzinárodných 
deleg6cll na Kulttirnom f6re v Budapei 
tl, ako l v s tivlslostl 1 nesmierne vý
znamným protlvojnovým hnutlm, ortcl61-
ne podlol eným vyhl6sanlm roku 198& za 
Medzln6rodn.f rok mieru a konečne l v 
bllaocujticej a vpred hladiacej aktivite 
predzjazdovej atmosféry. Predseda Zvilzu 
slovenských skladatelov národný ume
lec prof. Oto Ferenczy zhrnul vo svo
jom tivodoom referáte závaln6 činnosť 
orsanlz6cle ako celku a načrtol, čo z 
hladiska hudobnej kulttiry bude Zväz 
povalovať ako prioritné pri konclpovani 
aktivity ., tomto roku, ktorý je rokom 
50. výročia timrtla JAna Levos lava Bellu, 
rokom nedol ltých osemdeldatln Alexan
dra Moyzesa, ale l n6cnych jubllel 11-
jticlch autorov, muzlkol6gov a koncert
ných umelcov. (Referát predsedu zss 
n6rodnfiho umelca prof. O. Ferenczyho 
sme publikovali v predch6dzaj6com čls
le Hudobného ! Ivota) . 

Cenným prlspevkom bolo vyst6penle 
predsedu Tvorivej komisie pre te6rlu a 
kritiku dr. Ladislava Mokrého, CSc., kto
rf sa z koncapl ai nového zorného uhla 
vrátil k pDsobeolu československej de
legácie na budapel tlaoskom Kult6room 
f6re a vyzval prltomnfch, aby sa celkpm 
konkrétnymi formami umeleckej sféry 
pripojili k boju kulttiry za zachovanie 
mieru. Velmi zretelne apeloval na hu
dobo6 kult6ru, na zvelacfovaole jej Ci
rovne a upozornil na nebezpečenstvo 
konzumnej produkcie. ZdOraznil , l e hroz
ba komerčnej .. kultOry" je odvr6tlteln6 

Na záverečnom koncerte prehliadky zazneli premiérove Romantické varl6cle, op. 72 
pre malf symfonický orchester od zasl. umelca Ladislava Holoubka, ktorý cfakuje 
za leb priaznivé prijatie. Snlmka: P. Procházka 

len prostredn ictvom vysokej kva lity, 
zomknutia viietkých tvorivých s il l v 
rámci medzinárodnom, v ktorom molno 
podporenlm dobrého umenia odvráti( 
nevkus a dosiahnuť prevahu pravdy. V 
tomto zmysle nastolil l problém návra tu 
essa do medzinárodných nevládnych 
lnllt lt6cll, akfmi s6 napr. ISCM (Medzi
národná spoločnosť pre s6časn6 hudbu), 
ale upozornil i na potrebu zlntenzlvne
nla pa rtlclp6cle na ul exls tujticlch a v 
ostatných rokoch menej oboslelaných 
prehliadkach, akou je napriklad paril 
ska Medzln6rodo6 trlb6na skladatelov 
(partnerská bratislavskej MTMI). Nie
kolko poznámok k jednotlivým člastko
vfm problémom KultCirneho f6ra pred
niesol doc. dr. Ladislav Burlas, DsSc. , 
a v rámci diskusie vyst Cipil l hosť vf
ročnej schDdze členov Zvilzu s loven
ských skladatelov - riaditel d dbor u u
menia Ministerstva kultCiry SSR zas16žllf 
umelec Jozef Kot, ktort - ako jeden 
z členov delegácie - podporil nielen 
mierové lolcla tlvy členov českosloven
skej delegácie na KultCirnom fóre v Bu
dapeitl, a le vyjadril sa l k viacerým oa
stoleným problémom slovenske j hudob
ne j kulttiry ako celku. 

Predsedovia detkfch tvorivých komi
sil (Haoui Domaoský - Tvorlv6 komisia 
skladaterov, dr. Ladislav Mokrý, CSc. -
Tvorlv4 komisia pre teóriu a kritiku, Ľu
ba Barlcov6 v zast Cipeol doc. Ľudovlta 
Marclogera - Tvorivá komisia koncert
ných umelcov a Igor BAzllk - Tvorivá 
komisia zábavnej hudby) zhrnuli činnosť 
členstva l Kr uhov mladfch sklada telov, 
muztkológov a koncertných umelcov, e
xlstuj6clch pri Zväze slovenských skla
datelov a loteozlvne sa hlblactch o slo
vo. Rad vynlkajCiclch muzlkologlckfch 
publikácii, ktoz:é uzreli svetlo sve ta vy
daofm v OPUS-e, viacero kvalitných diel 
z pera slovenskf ch skladatelov a ·výraz
né Cispechy oa lllch koncertných umelcov, 
vrá tane výhier mla dých Interpretov na 
medzln6rodoých s6t'allach - to s6 tie 
najvili!llle pozltlva minulého roka. 
Výročný aktfv neoblilel ani pálčivé 

otázky existencie hudobne j kult6ry, ako 
napr. zApas o pos!uch4ča, pratrvávajtici 
problém estetickej výchovy, a le l 6lohu 
skvalit nenia publicistickej práce a o
rientácie na mladá generáciu, jej zapá
jania do jednotllvých a ktivit a usmer
ňovania jej vývinu v rámci dla l6_gu s 
ňou. VIERA POLAKOVICOV Á 

Symfonické koncerty Na záver by som chcela povedať i nie 
ko! ko s lov uznania na margo Interpre
tov. Oliver Dohná nyi odviedol kus poc
tivej práce, a le vzhladom na náročnosť 
predvádzaných diel by potreboval k dO
kladnému zvládnutiu viac času. Výkony 
na vysokeJ profesionálnej ťírovnl podali 
obaja sólisti - tak Ľudov!t Marctnger, 
ktorému patri uznanie za vynlkaj6ce 
zvládnutie obtiažneho sólového partu v 
Bokesovom koncerte, ako l ján Galia v 
Brelnerovej skladbe, u ktorého by som 
vyzdvihla najmä prirodzenosť prejavu, 
čistú Intonáciu a zrete!n"Q. artikuláciu. 

Zasl. umetec Zdenko Mikula bol oa pre
hlia dke sast6peof vlacerf ml dielami. Na 
Civodnom koncerte saznela premiérovo 
jeho symlonlckA poéma pre velký or
chester O velke j lhke. 

Snimka : Z. Mináčova 

s lfm, dal odstrán!C jemnejšou dynamic
kou diferenciáctdu, pripadne nápaditej
šou Inš trumentáciou. 

Druhý klavlrny koncert sa zdá byt 
prelomovým dielom v tvorbe Vladlmira 
Bokesa. Zaujme na prvé počutie zvlášt
nym rozvrhnutlm formy, ktorá - l ked 

nemusi každého plne uspokojtC, má prls
nu logiku a premyslenú stavbu. Zrete!
ne sú odlišené trt fázy procesu: autor 
ho začina rozvijat na prlncipoch, ktoré 
charakterizujú jeho doterajšiu tvorbu, 
prlncipoch, ktoré mu priniesli v minulosti 
nejeden O.spech, a le i problémy a nepocho
penia. Druhá čast je akoby zastavenim, 
nie však meditáciou, skOr -,yjadrenlm osa
melosti. Nakoniec však sa stane pristupný 
vplyvom .,zvonka"; záver koncertu ostáva 
otvorený do budúcnosti. Napriek tomu, 
že toto die lo nepatr! medzi ,.posl ucháč
sky vďačné" skladby, považujem ho za 
velmi vážnu výpoveď autora, ktorý sa 
zamýšla nad sebou, svojou tvorbou a jej 
problémami a hladá cestu ďalej. 

Vokálno-symfonická freska Aby som ti 
posvietil na cestu je typicky ,.bretnerov
ská". Autor tu opäť spája viaceré hu
dobné štýly do jedného cel ku, ale, my
slim, že tento prlnclp ove!a šťastnejšie 
a objavnejšie využil vo svojich staršich 
dielach. Nemožno mu uprlet originalitu 
a h!adanle nových ciest ani ovládanie 
,.hudobnej gramatiky" každého z použi
tých štýlov. Najväčšim problémom je ne
sO.držnost celku, ktorý - vďaka prim
nej heterogénnosti samostatných, nepre
pojených časti - nesmeruje ani nevr
choli, ale v určitých fázach uniká úplne 
Iným smerom. Za dlskutabllné považu
jem tiež použitie d~ezového štýlu na 
zhudobnenle krehkej, preduchovnelej po
ézie R. Thá kura - ale to mOže byt ten 
vecou osobného vkusu čl schopnosti u
vid ie t či akceptovať známe skutočn ost i 
z nového uhla poh!adu. 

EVA CUNDERLIKOV Ä 

Na druhom symfonickom koncerte v 
rámci Xl. TNSHT, ktorý sa uskutočnil 
v Košiciach dňa 13. februára, zazneli 
diela Dulana Martlnčeka, Tibora Andra
iovana a Milana Nováka, prvýkrát tu 
bola predvedená skladba Motýl nad lam 
pou - cyklus plesni pre vyšši h las a 
symfonický orchester na básne Laca No
vomeského od T. Andrašovana. Ostatné 
diela mali v Bratislave už svoje premié
ry, ale v Košiciach zazneli po prvýkrá t. 
(POvodne programovani! Sym!onla pas
tora lis od Tadeáša Salvu nebola pre cho 
robu organistky realizovaná, no v 4 pre 
tlldlách M. Nováka našla programová 
komisia uspokojivú náhradu) . St4tnu [il
harmóniu Koilce pohotovo dirigoval je j 
šéfdirigent Richard .Zimmer, sólis tkou 
večera bota sopranistka Mária Andrdo
vanov6. 

Animácie pre 35 sláčikov (správnejšie 
"sl áčikových nástrojov") od Du!ana Mar
tln i!eka nechali nnhlladnut do Introver t
ného sve tu c itov a myslenia sklada te!a, 

( Pok•·ačovanlc na 3. str.) 
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STACCATO 
• MARIA MEDVECKA, bývalá s6list
ka opery SND v Bratislave a vokálna 
pedagogička, osl6vlla 21. februára t. 
r. svoje sedemdesiate narodeniny. Ro
dáčka z Novej Bane po gymnaziál
nych litťidiách vo Zvolene, prechod
oo tiež v St. Germain en Laye vo 
Francťizsku (1932-33) , študovala v 
rokoch 1935-40 spev na pražskom 
konzervatóriu u prof. D. Branberge· 
rovej a J. Tomáškovej. Po absolutó
riu (1940) a ťispešnom pohostinskom 
vystťipenf v ťilohe Marienky v Sme
tanovej Predanej neveste ( 9. jťina 
1940) bola angažovaná do opery SND 
v Bratislave, kde bola s61istkou do 
roku 1952. Počas pôsobenia v bratis
lavskej opere spievala cca 30 oper
ných ťiloh najrllznejšleho rozsahu a 
významu. Bola ťispeilnou interpret
kou najmä lyrických a mladodrama
tických ťi loh klasického i moderné· 
ho slovanského repertoáru (okrem 
Marienky Vendulka v Smetanovej Hu
bička, )endfa v Janáčkovej Jej pas· 
torkynl, KaroUna v Smotanových 
Dvoch vdovách, Margita v Holoub· 
kovej Tťižbe, Blaženka v Smetanovom 
Tajomstve, Jitka v Smetanovom Da
liborovi, Katuška v Smetanovej Cer
tovej stene, Marka v Suchoňovej 
Krťitňave, Halka v rovnomennej Mo
nluszkovej opere, Jťilia v Dvofáko· 
vom Jakoblnovl, Kupava v Korsakovo
vej Snehulienke, Parasja v Musorg
ského Soročinskom jarnioku, Stana v 
Konjovlčovej Koštane, Dorotka vo 
Weinbergerovom Gajdoilovl švando
vl), francťizskeho romantického (Sie
bel i Margaréta v Gounodovej ope
re Faust a Margaréta, Frasquita v 
Bizetovej Carmen) a moderného ne
meckého repertoáru (Solvelg v Eg
kovej opere Peer Gynt). Intenzlvne 
sa venovala koncertnej činnosti v 
rámci ktorej uvádzala a propagovala 
stariliu l modernťi plesňovťi llteratťi
r u českých a slovenských skladate
Jov. Bola častým hosťom bratislav
ského rozhlasu, od r. 1952 pllsoblla 
pedagogicky na konzervat6rlu v Bra
tislave, kde vychovala nlekolko ťis
peiných operných i operetných spe
vákov (E. Grťiberová, š. Babjak, A. 
Mrázová, M. Schwelghoferová, A. 
Judt). l -ag- l 
• ZOMREL KAREL VLACH. V stredu 
2&. februára 1986 zomrel v Prahe 
zaslťižilý umelec, dirigent Karel 
Vlach. Tohto roku by sa bol dožil 
75 rokov. Od roku 1941 stál ria čele 
profesionálneho tanečného orchestra 
a :ra 45 rokov nahral pre rozhlas, te
levlziu a na gramof6nové pťatne ·· 
stovky nahrávok dokumentujťicich 
dejiny českej tanečnej hudby. Napo
sledy pllsobil v karllnskom Hudob
nom divadle v Prahe. 

• SLOVENSK? KOMORNÍ ORCHES· 
TER na čele s národným umelcom 
Bohdanom Warchalom absolvoval v 
dňoch 16. 2. - 2. 3. 1986 koncertné 
turné po španielsku. V Madride, Va
lencii, Seville, Zaragoze, Ovide a d'al 
šlch mestách uskutočnil celkom 12 
koncetrov. V zájazdovom repertoári, 
zostavenom prevažne z diel baroko
vých skladatelov (Purcell, Vivaldi, 
Sammartini, Teleman, Pergolesi, Mo· 
zart) bola slovenská tvorba zastťipe
ná skladbou Musica slovaca od zaslťi
žllého umelca Ilju Zeljenku. 

• OPERNÍ SúBOR SLOVENSKE!HO 
NARODNEHO DIVADLA uskutočnil v 
dňoch 17.-28. februára 1986 zájazd 
do Rakťiska, NSR a Holandska. V 
mestách Wels, Deggendorf, Gilter
s loh, Rotterdam a Landau uviedol pod 
dirigentskou taktovkou zaslťižilého 
umelca Viktora Málka osem predsta 
venf Mozartovej opery Don Giovanni. 
83-členný sťibor opery SND absolvo
val zájazd pod vedenlm režiséra o
pery SND Miroslava Fischera. 

• BANSKOBYSTRICKA OPERA V 
SLOVENSKOM NARODNOM DIVADLE. 
s operou · talianskeho skladatera 
Francesca Cileu Adriana Lecouvreu
rová, ktorO vlani inscenovali v celo
štátne j premiére, vystťipil v dňoch. 
24. a 25. februára 1986 banskobys· 
trlcký operný sťibor Divadla J. G. Ta· 
jovského na opernej scéne Slovenské
ho národného divadla v Bratislave. 

• sOCASNA HUDOBNA TVORBA V 
SECOVCIACH. V rámci Xl. týždňa no
vej slovenskej hudobnej tvorby od
znel dňa 11. februára 1986 v Sečov
clach pričinenlm tamojšieho Kruhu 
prlatelov hudby komorný koncert z 
diel sťičasných slovenských skladalo
rov J. Kowalského, V. Kublčku, l . Pa
rlka, l. Zeljenku a S. Hochela ( re
cenziu tohto koncertu prinášame na 
Inom mieste) . 

Prvý koncert zo súčasnej hudobnej 
tvorby mal u publika velmi dobrú 
odozvu. Do koncertnej sály I!ŠU, kto
rťi riadltel..stvo školy poskytuje už 
treti rok pre 6čely KPH, prišlo 150 
poslucháčov. Pred koncertom pre 
nich výbor KPH usporiadal besedu s 
predstavttelom najmlad~ej skladater
skej generácie Mlloilom Bocekom, ab· 

10lventom kompoličnébo oddelenia 
Konzervat6ria v Koliclacb v triede 
J. Podprockého a Vysokej ikoly mu
zických umeni v Bratislave v kompo
zičnej triede D. Kardoia. V bel8de 
M. Bocek odpovedal na rad otázok, 
týkajťicich sa jeho vla1tnej tvorby, 
clelov, vlastných kompozičných po
stupov, ako l na otázky týkajťice sa 
názorov skladatera na súča1nťi hu
dobnťi tvorbu, initrukUvnu llteratdru 
pre žiakov ĽŠU, opernťi tvorbu 20. 
storočia a na elektronické kompozl
cie. 

Ospecb koncertu nám potvrdil 
správno1ť cesty, ktorťi sme volili pri 
propagácll TNSHT, a to formou be
seda - koncert. Práve táto forma 
dáva poslucháčom prlle!itosť nazrieť 
do problémov, a ktorými sa stretáva 
súčasná hudba l skladatelia, pocho
piť špecifickosť hudobnej reči jed
notlivých autorov na základe pozna
nia ich osobnosti. Verime, le v cfal
illcb ročnlkoch TNSHT budeme môcť 
prlvltať v KPH v Sečovclach opäť 
niektorého zo sloven1kýcb skladate
rov, autora uvádzaných diel. 

Dramaturgicky dobre zo1tavent 
program dokázal vytvoriť graduj6ci 
celok, ktorý po11ucbáčov plne zaujal. 
Hudobný zážitok bol umocnent zod
povedným naitudovanlm uvádzaných 
diel interpretmi, ktortm nechfbala 
tvorivá invencia, a preto aj ich zá
sluhou 1a 1tal tento koncert v rámci 
Xl. TNSHT slubnfm vkladom. (V.J.) 

• PODUJATIA V KLUBE SKLADATE
ĽOV: Slovenský hudobný fond vIPO
luprácl so Zväzom 1lovenských •kla
datelov pripravil na december minu
lého roku tri be1edy v Klube lklada
telov. 

Hosťom prvej, ktord uviedla dr. E
tela Cár~ka, bol za1lťi!ilý umelec 
Ivan Sokol a témou Umeleci(6 reali
zácia organových diet J. f,J Bacha 
(4. 12.) . 

Ponuku diel •liča•nfch 1oviet1kych 
skladatelov rozilrila prebrávka ora
t6ria Hi1t6ria doktora Johanna Fau
sta od Alfréda šnitkeho. Autorkou 
sprievodného slova a moderAtorkou 
diskusie bola Zuzana Marczellová 
(ll. 12) . 

Po1ledné minuloročné podujatie 
patrilo novému dielu Vladimlra Go
dára - orat6rlu Orbis 1en1ualium 
pictus. Hodnotiacu diskusiu uviedla 
dr. Alžbeta Rajterová (18. 12.). 

Sériu stredajillcb popoludnl otvo· 
rill v novom roku besedy s jubilujťi · 
cimi skladatelmi - Jurajom PospliU
lom (8. 1., uviedol Juraj Hatrlk) a 
národným umelcom Andrejom Očená· 
šom (15. 1., uviedol dr. Michal Palov
člk). 

Mladi slovensk! interpreti - lau
reáti medzinárodných sťiťažl v minu
lom roku - Ján Galia, Jozef Kund
lák, Zuzana Paulecbov6, Dana Satu· 
ryovA, Vladimir Tomčányi a tubomfr 
Zovlc boli hosťami v klube dňa 22. 
januára . Sympatické stretnutie mla
dých, na ktorom sa diskusia strieda· 
la so živou hudbou a ukážkami z na
hrávok bosťujťicU::h umelcov, pripra
vil a moderoval Gejza Vajda. 

Dve nové závažné kompozlcie na
šich skladaterov - Rozhovory pre 
violončelo a 1láčikový orche1ter Ilju 
Zeljenku, premiérované na posled
ných BHS a skladba Mira Bázlika 
Epoché pre · violončelo a symfonickt 
orchester (pripadne mg pás). ktorá 
bude prvý raz uvedená v aprlli t. r., 
zazneli na prehrávke dňa 29. l . 198&. 
Podnetnťi diskusiu o týchto vynika
jťicich skladbách a o kompozičnej 
poetike ich autorov otvorili dr. Igor 
Berger a Eva Cunderllková. 

Dr. Agnes Zolyomlová pripravila 
prehrávku zo sťičasnej n6rskej bud
by, na ktorej formou krátkych uká
žok oboznámila náviltevnlkov s hu
dobno-kompozičnými pr6dml cbarak
terizujťicimi tvorbu skladatelov tej
to krajiny v posledných desaťročiach 
(5. 2.). 

Prednedávnom vyilla vo vydavatel
stvo OPUS práca MikulUa KresAka 
Husliarske umenie na Slovensku. Jej 
problematika bola témou posledné
bo februárového podujatia, ktoré u
viedol dr. Ivan Mačák (26. 2. ) 

e OPRAVA. V ankete Hudobného ži
vota, venovanej bll! iacemu sa XVII. 
zjazdu KSC, v odpovedi zaslli!ilého 
umelca doc. dr. Ladislava Burlasa, 
DrSc. dollo vlnou redakcie k jej ne-
6plnej a tým i nepresne j interpretá
cii. V dr uhom novinovom stlpci má 
text (citovaná veta) znieť správne 
nasledovne: .,Osobnosť je viac ako 
niečo dané, viac ako výsledok onto
genézy. Osobnosť sa vytváfa viac pod 
vplyvom očakávani budťicich udalos
ti ako pod vplyvom minulých skťise
nostf'". 
Ospravedlňujeme sa tfmto doc. dr. 

Ladislavovi Burlasovi, DrSc., ako i 
čitatefom Hudobného života. 

l Red a k cia HZ l 

Pri prameňoch úspechov 
sovietskeho hudobného školstva 

(Pokračovanie z predchádzajúceho čista) 

Mnoh! z pedagógov CSšHS považujú pria
mu pomoc rodičov (často hudobne vzdela
ných) za želatelnú a užttočnťi. Rodičia sa 
často, najmä u mtadšlch žiakov priamo zO
častňujťi na vyučovaclch hodinách svojich 
deti a doma môžu potom l lepšie kontro· 
tovaf prlpravu dlefafa. 

U nás doma sa vžila predstava, že -
nakolko sa zaoberáme prevažne Iba s prie
merne nadaným! a lebo jedn oducho so 
,.schopnými" žiakmi - nie je potrebné In
špirovať sa vysokými clefml a vybranými 
metodickými postupmi pri výchove výnl· 
močne hudobne nadaných deti. Dokonca 
mnoh! sl myslia, že práca s velkýml talen· 
tam! je fahšla. Opak je pravdou. Výchova 
každého vefkého talentu je velmi zodpoved
ná pedagogická ťiloha a mOže byt vefkým 
vzorom l pre každé priemerné klavlrne vy
učovanie. Prirodzene, a k má pedagóg naučiť 
svojho žiaka jemne počuť, clt!t, mysllef, 
musi mat sám tieto kvality. Treba spájať 
vefkťi lásku k deťom s náročnosťou k nim. 
Odhafovaf im hudobný obsah v umeleckej 
Interpretácii poukazovanlm na to, že hu
dobné znaky notácia sťi Iba symbolmi a . od
haliť Ich hlboký zmysel nie je vôbec jed
noduché. 

Z klavlrnych tried CSSHS počuf vera hud
by troch géniov: Bacha, Mozarta a Beet
hovena. Na dielach klasikov sa vychováva 
planlstická kultťira mladých hudobnlkov, 
brťisl sa ich štýlové cltenle a majstrovstvo. 
Zaznieva tu taktiež množstvo romantickej, 
s6časnej, ruskej l sovietskej hudby. Pracuje 
sa na koncertoch so sprievodom orchestra. 
Vstupujeme do triedy E. M. Tlmaklna, jed
ného zo zaslOžilých učlterov školy. Na š ko
le uči . od roku 1952 a svoje pedagogické 
skOsenosti zhrnul v práci Výchova klavlris· 
tu, ktorá vyšla tlačou roku 1984. Je tiež 
autorom zbornlka Každodenné cvičenia -kla· 
vlrlstu z roku 1970. Podelil sa s nami šted
ro so svojimi skťisenosfaml, najmä pri vyu
čovani začlatočnlkov. V tomto obdobi stoja 
pred pedagógom najrôznejšie úlohy. DOle
·žltá je spoločná láska k hudbe a vzájom
ný kontakt učltefa so žiakom. .,Diefa musi 
pocltif, že sa učitel s nim zhovára ako so 
seberovným a vážne počúva jeho úsudky. 
Takto sa zjavuje dôvera k učltelovl, rodi 
sa jeho autorita a vytvára sa pOda pre zá
ujem žiaka o hudobné vyučovanie. úlohu 
treba· vyložlf jasne, konkrétne, presne. Vý· 
chova Interpretačnej Individuality, vkusu, 
kultťiry, to je dlhý proces, ktorý začlna už 
od prvých krokov vyučovania" ( E. M. Tl 
makln). 

Rozhladený a sympatický pedagóg, ktoré· 
ho vyučovanie sledujeme so záujmom vera 
hod in, má široký okr uh vlastných myšlle· 
nok. Jeho vyučovanie nie je šablónovité, vy 
ra stá z velkej lásky k hud be a deťom. Uči 

~ 
Ich tvorivo sa orientovať v hudbe už od 
počiatkov vyučovania. Zdôrazňuje dOležltosf 
počťivanla každého tónu až do jeho kon
ca, a tým cltenle horizontálneho pohybu 
hudobného toku. ,.Dopočťlvanle to nie je 
pokoj, ale pohyb tónu, práve v ňom spočlva 
zárodok rozvoja hudby" (E. M. Tlmakln ). 
Pedagóg vysoko náročne r ozvlja množstvo 
farebných zvukových vnemov a tvor ivý pri· 
stup dlefafa už na prvých drobných ťllo · 
hách. Pri sttlpanl náročnosti repertoáru vo 
vyššlch ročnlkoch nadobťida stále väčši vý· 
znam schopnost počuť mnohovrstevnosf kla · 
vlrnej faktúry. Pozornosťou upriamenou na 
kva litu zvuku, frázovania, faktOr u hudob· 
ného tkaniva, na dýchanie hudby sa orga· 
nlzujú l hracie pohyby. Zo všetkého jasne 
vysvitá dôležitost jednoty hudobných a 
technických ťiloh, automatické podriadenie 
pohybového aparátu hudobnej vOli Inter
preta. Na praktických vyučovaclch hodi· 
nách vldlme tento proces umocnený a po 
čiastkach: vychováva sa ohybnosť a plas
tickosť, zväzok a vzájomné pôsobenie všet
kých časti hracieho aparátu za vedťlcej (!. 
loby živých aktlvnych prstov, koordinácia 
pohybov a Ich ekonómia, cielavedomé ria · 
danie hracieho aparátu. 
LOčlme sa s nezabudnutelnýml hodinami 

velkého pedagóga, ktorý nám daruje s prla
tefským venovanlm svoju knihu naplnenú 
celoživotnými skťisenosfamt. Počtlvame dal· 
šle hodiny v tejto chýrnej .,liahni" talen
tov, cltlme vzrušenie a máme umelecky sil· 
né, presvedčivé dojmy pri sledovani inter · 
ných čl verejných koncertov žiakov školy. 
Pred dvoma rokmi Stanislav Bunln ako ab· 
solvent OSSHS zlskal suverénne 1. cenu na 
medzinárodnej klavlrnej súťaži Marguerltty 
Longovej v Par lžl, dnes je už študentom 
moskovského konzervatória a o nlekolko 
dni po ukončeni našej návštevy v Moskve 
zlskava pre svoju vlast ďalšiu cennO trofe j: 
l. cenu na Choplnovej súfažl vo Varšave! 
Za nim už zákonite kráčajt1 ďalši. 

Dôkazy nesmiernej sily a vefko!epé doj
my nás utvrdzujťi v presvedčeni: áno, na· 
chádzame sa v bezprostrednej bllzkostl mo
hutných prameňov svetových ťlspechov · so
vietskej pianlstickej školy. 

Začiatky CSSHS boli zložité, bolo treba 
začlnaf z nulového bodu a bez vzorov. Ale 
6spešne realizovaná myšlienka systematic
kej vrcholovej prlpravy hudobne nadaných 
deti v ZSSR sl dnes raz! vlfaznťi cestu sve
tom. Sme presvedčeni , že by sa l v našej 
vlasti dala vytvorit báza , na ktore j by bo· 
lo možné postavU kvalltatlvne vyšši roz· 
voj hudobných talentov v záujme ešte lep· 
šej reprezentácie našej socialistickej hu· 
dobnej kultOry vo svete. · (Koniec) 

BRIGITA STAROSTOVA 
MILOSLAV STAROSTA 

Výstava o činnosti OPUS-u 

Z výstavy o 15-ročnej činnosti OPUS-u. 
Snlmka : P. Mikulášek 

Gramofónové platne a ozvučené magne· 
tofónové kazety, rOzne formy a druhy váž· 
nej, populárnej a folklórnej hudby, rôzne 
literárne žánre, knižné pub likácie z oblasti 
hudobnej vedy, histórie, teórie, pedagogická 
hudobná li tera túra, notovlny v širokom au· 
torskom, historickom, štýlovom a národ
nom rozplltl od stredoveku až po s6čas
nosť. . . - hudobnfk 1 nehudobník vie , že 
za týmto výpoč tom sa skrýva OPUS - Ces
koslovenské h_udobné vydavatelstvo. Začiat 
kom tohto roku zavfšll OPUS pätnásty rok 
svojej exis tencie a toto výročie bolo prlle
žltosťou l podne tom k usporiada niu nlekof
k9ch hodnotiacich, lnforma tlvnych a pro
pagačn9ch podujat í o činnosti tejto orga
nizácie. jednou z nich bola výstava , ktorá 
sa konala v januári t. r . vo výstavných prie
storoch budovy Slovenského splsovatefa na 
Leningradskej ulici v Bratis lave. Garanciu 
v9stavy prevzalo MK SSR. 

Pllt ná sf ročnú produkciu OPUS-u za stu
pova la na v9stt~v r. asi jedna Stvrtlna cl o te · 

raz vydaných gramofónových, knižných a 
hudobnlnových titulov. Scenár (autor PhDr. 
Pavol Fellegl) rozvrhnutý do nlekofkých 
tematických blokov nie len dokumentoval 
šlr ku koncepčnej orientácie vydavatelstvo 
- vys tavené noty, knihy a najmä výtvarné 
prlfažllvé obaly gramoplatnl tvorili akOsi 
mlnlgalériu svojho druhu (realizáciu vý· 
stavy zabezpečil kolektlv aranžérov . O· 
PUS-u ). 

Sk6šobným kameňom každého podn ikania 
je úspešnost v zahranič!, a tak blok gramo· 
platni pod názvom .,Vývoz do zahraničia" 
uptltal pozornosť hned po kolekcii knih a 
nOt priam n6kaj0clch sa k zallstovanlu (vy· 
stavené ukážky r eprezentovali viacero edi
eli : Fontes Musicae In Slovacla, faksimile 
orchestrálnych partlt6r našich skladatefov. 
lnštruktlvna llteratťira s pOvabnýml repro
dukciami a kvarelov na obaloch, . . . ) . Na jpo
četnej šlm v9vozným artiklom s6 nahrávky 
SKO, vedra nich flguruj6 l mená ďalšieh 
našich Interpretov a potešltefné je, že na 
snlmkach odkúpených zahranlčn9ml firma · 
ml je ho jne zastťipená pôvodná slovenská 
tvorba. Na druhe j strane aj OPUS preberá 
atraktlvne zvukové snlmky svetov9ch umel · 
cov od zahraničných spoločností, rozšlru· 
j6c tak ponukový register na poll vážne j l 
zábavnej hudbX. Ako dokumentovala kolek· 
cla .,Interpreti a .,Slovenská hudba" , OPUS 
stačil nahra ť profilové gramoplatne temer 
všetkých významných slovensk9ch Inter· 
pretov a ansámblov a tvorbe slovenských 
sktadatefov - súčasných l staršlch - ve
nuje obzv l ášť vefkú pozornosť. V edičnej 
dramaturgii je systematicky zast6pený v 
autentickej l šty lizovane j podobe a j náš bo
hat9 folklór. Napokon výstavn9 blok hovo
reného slova Ilustroval prekrásnu a bohatO 
pokladnicu na hratých rozprávok (nedávno 
obohatenú prvými rozprávkami na videoka · 
ze tách ), poézie, reprezentatlvnych herec· 
kých. výkonov, ROlltlcko·dokumentárnych 
pásiem. Pekná výstava, ktor6 doplňovala 
maketa modernej novostavby OPUS-u a 
snimky nového technického vybavenia na ·. 
hrávaclch št údii vyznela aj a ko prls fub do 
bud6cnostl , do ktore j všetc i priaznivci že· 
lajú OPUS·u ve ra tvorivýc h si l. - až-
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(Dokončenie z l. str. l 
ktorý tu uplatnll všetok svoj muzikant · 
ský l všeobecný Intelekt. Jeho hudobná 
reč je napriek použivanlu a leatorlky a 
dOrazu na sonórnosť skladby pristupné 
vnlmanlu fllozoflckej obsahovej podsta
ty. Exponovanie sláčikových nástrojov 
nedovoYuje skladate Yovl rozplna nle do 
kra jných dramatických a výrazových po
lôh. 

K vytvoreniu ,.mikrokozmu" Gvah o 
sebe, svete a bud6cnostl mu práve jem
ný zvuk sláčikového orchestra vyhovuje 
najviac. Popri lyrike, ktorU zveruje só
lovým husliam s klasicky spevnou me
lodickou linkou, sa tu nachádzaj6 zväč
ša tóny tmavé, ,. ťažké", chm6rna n álada 
tematicky a kcentovaná vo viol ončelách, 
rozvinutá vo violách . Dramatický vrchol 

beethovenovská otázka ,.Muss es 
sein?" vo violončelách nad pizzicatom 
husH odha!u je vážnosť sklada te!ovej vý
povede, ktorá je vzáp!IU zodpovedaná 
ukfudnenfm a vyrovnanfm sčerenej hla 
diny sple titých problémov. Martlnčekova 
skla dba up(lta va aj spôsobom kompozič
nej práce, tvorenfm dynamickej formy, 
kde Gstredná téma je striedavo za haro
vaná, či podporovaná sonórnym ,.šu
mom" sl áčikov. Dynamick(l gra dáciu do
kázal Zimmer odhaliť a j v rámci malých 
,.atómov", k toré organicky dotvárali cel
kový hudobný výraz. Názov skla dby ,.A
nimácie" vyplýva teda z jeho významu 
,.oživenie" a nie ako by sa mohlo zdať 
- sledu an imovaných oživených obra
zov. 

Cyklus plesni T. Andraiovana Motýf 
nad lampou je poctou skladateYa básnic
kej tvor be Laca Novomeského, z ktorej 
ho zauja li básne Večer, Prechádzka, Slo
vo a Motýf nad lampou. Skladate l až na 
ma lé výnimky ponecháva Novomeského 
básnické s lovo nepozmenené a pris tupu
je k nemu a ko k nemenne) hodnote s 
pokorou a nežnou (tetou. Už samotné ex
ponovanie básne Večer, ktorá je hol
dom ,.knižke básni" na prvom mieste 
cyklu, vy javuje sklada telov Gmysel -

· hudobno-výrazovými prostriedkami u
mocnlt slovo básnika. Náladovo kon
trastná, šantivá a r adostná pieseň Pre
chádzka koloruje aj hudobne a inš tru
mentačne atmosféru babieho leta, nos
talgiu poh!a du za odchá dzaj6cim letom 
- tu nechýbajú prvky detske j ver šovan
ky, úsmevná pohoda zvukomalebných 
sprievodn ých hlasov. Až v skladbe Slo
vo poslucháč deflnitfvne pochopi, že 
rovna ko ako básnikovi aj s klada te rovi 
lež! na duši 'a" mýsľt vážná otázka ply~ 
ndceho času, ktorú uspokojivo rieši až 
z.á,v.erečná časť cyk lu Motýf , nad ,lam
pou. Die lo hudobne l obsahovo patri k 
tým vý tvorom s6časnej hudby, ktor é má 
snahu stať sa s(lčasfou nášho národného 
povedomia. 
Mlľan Novák sa vo svojich 4 prelú

diAch prejavil ako majster-symfon lk, kto· 
rý na širokej ploche s boha to inštru
mentačne a výrazovo riešenými pa r tami 
vy tvára mohutné, zau jlmavé, popr i ná
ročnosti aj pris tupné a účinné die lo. 
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Zasl. umelec Milan Novák ďakuje harfistka K. Nod kove j, dir igentovi 8. Režuchovl 
a orchestru Slovenskej fllha rm6nle za uvedenie jeho Nhratov, troc h hudobných 
fresiek pre harfu, violončelo a orcheste r. Snimka: P. Procházka 

V úvodnej časti exponu je v razantnom 
tematickom ma teriá li celO sekciu ple· 
chových nástrojov v koncer tantne znejO· 
cich pasážach. Fanfárový chara kter tej
to časti je tema ticky návratný neskôr v 
záverečnej 4. časti , teda tvori Ideovo hu
dobne koncE:Jntrufú cu väzbu. Adaglova 
poma lá časf prináša citovo exponovan ý 
sólový motrv husH a jeho motivické roz· 
vedenie, 3. časf up6tava r ytmicko- ta
nečnou oživenosťou a rozvlnenfm celé· 
ho hudobného pr6du. Lesk a pa tetizmus 
záverečného prel11dla s kon trastnou pas
torálnou témou v závere presvedčivo vr
cholf plénom celého orchestra. · 

Richard Zimmer a Státna filha rmónia 
Košice odviedli výkon, ktorý svedči o 
zodpovednom pristupe k sOčasnej tvor
be slovenských s kla da te lov. 

Lf DIA URBANCIKOVA 

Na tretom symfonickom koncerte, kto
r ý bol súčasne záverečným koncertom 
t ohtoročného 1 NSHT ( 15. febr uára 1986 J. 
sme počuli die la star šej a najsta rše j 
skiadatelske j generácie. V Ovodnej čas-

. ti koncer tu odzneli lloloubkove Roman
tické varlAcie, op. 72 na dve ludové 
plesne z o.kolla Piešfan pre m&lý sym
fonický orchester . Vlastná téma k va riá · 
clám pozostáva z dia lógu a lntonác!f o
boch plesni. Variácie k nej - l ked tm 
da l sklada tel názov roma ntické - sG 
vlastne malou r ekapituláciou životných 
pocitov i spomienok autora. I ten pri · 
vlastok roma ntické evokuje mladosť, 
akýsi a utobiografický ka leidoskop. Naj
m!! harmonická projekcia premien vy
stupuje nápadne z jednotlivých varlač -

ných komentá rov k téme. l nálady sO 
menlivé a evoku jú bizarnú hru spomie
nok a prchavých nálad. Myslfm sl, že l 
dirigent B. Režucha spolu s orchestrom 
Slovenske j filharmónie v tomto duchu 
tva roval východiskovú interpretačnú o
rientáciu diela. 

V reminiscenciách sa v pods tate po
hybuj ú l Nhraty, tri hudobné fresky pre 
harfu, violončelo a orchester M. Nové
ka. Je to hud ba poučená a duchovne 
pr ibuzná s Impresionistick ými tvorivý
ml vých odiskami. Na rozdiel, povedzme, 
od francúzskeho Impresionizmu, melo
dická zložka nemá tu jednoznačnú pre
pojenosť s ver tikálnou sadzbou. U De
bussyho, a le 1 u Ravela je melodická 
klenba v pods tate hrotom vlniacej sa 
vertiká lnej zložky. Novák sl svoje tva r y 
dosadzuje zvonku a podmalúva Ich pra
divom fa rebne navrstveného pozadia. 
Tým dosahu je skl benle dvoch fenoménov 
- zložky tvarovej a fa r ebne j. Har fa a 
vi ol ončelo neplnia Olohu koncer tantnú, 
ale or ientujú sa na rozdie lny charakter 
hudby. Har fa r eprezentu je so svojimi 
kaskádami behov a rozkladov farebne 
sa meniacu h ladinu snov, ná lad a pre· 
n;~ien. Violončelo akcentu je tok kantilén, 
jasné tvary. Nuž a orchester spája tieto 
dve polohy v jednotný tok - nedeliter
né prúdenie. je to hudba, ktorá vyrastá 
z modá lno-dla tonlckých konštelácii, pr e
feruje jednoduchosť tvarov, Ich elemen-
t árnosť. Novákove dielo Interpre tova l or
chester SF s dirigentom B. Režuchom. 
Sólis tické par ty predniesli K. Nováková 
[ha r fa ) a M. Novák [ v iol ončelo) . 
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O Suchoňových Troch piesňach pre 
bas a orchester na básne M. Válka, P. 
Stilichu a J. Smreka možno povedať, že 
autor nijako nevykročil z kr uhu svojej 
predchádzajelcej tvorby. Mys!Im t9m na 
nadväzovanie vo vzťahu k Metamorfó
zam a čiastočne l Kr6tľ\ave a Svätoplu
kovi. To nové vdýchla Tr om piesňam po
ézia, ktorá na novo prež!arlla zdanlivo 
opakujúcu sa hudobn\l reč skladate!a . 
To ona vtisla Suchoľ\ovej hudbe n ové 
výrazové rozmery, oživila ju o nové zá
žltkové dimenzie. Prejavuje sa to na jm!l 
v dynamicke j zložke, ktorá ide výrazne 
po básnickom slove. Suchoňova hudba 
sa chce do slova prevtelif, chce s nim 
splynťíf, vytvorit nedelitelnťí jednotu, 
akýsi tvorivý dvojzáprah . Tak sa stalo, 
že vokálnu zložku vybičoval autor až na 
hrot expresivity. K fudskému hlasu po
s tavil priam symfonicky znejOcl orches
ter - zvrásnený nervnou silou, výbuš 
nosťou, pravda, 1 stišenýml náladami a 
poh fadom ponad veci každodenného ži 
vota. V Troch piesňach je kus filozofic
kéh o vyznania, a to nielen vďaka bás
nickému slovu, ale najm!! hudby, ktorá 
dotvorila básnické slovo a vdýchla mu 
nové poetické čaro. Inter pretácia ako ce
lok ( nemyslfm teraz na prekrásny hla
sový fond S. KopčAka) op!lf nepresved
čila. Orcheste r vo vyhrotených expreslv
nych pásmach per ma nentne za tieňoval 
sólistu. Okrem toho nestrhla ma muzi 
ka lita ani sólis tu, ani dirigen ta; nie naj
šfastne jšf výkon z BHS sa v podstate 
zopa koval. 

V závere toh to symfon ického koncertu 
odznela Greiákova suita z oper y Nepre
budenf, a to pod názvom Prel1ídium, In
termezzo a Tanec. Treba povedať, že ver
kú zásluhu na predvedenf tohto diela 
má dirigen t B. Režucha - velký propa 
gátor Grešákove j hudby. Pri jeho pred
vedeni som sl uvedomil, že op!lf bude 
potrebný určitý čas, aby sme sl pr áve 
k tomuto dielu n ašl! správny vzfah. Pre· 
dovše tkým čakáme na predvedenie Ne
prebuden éh o ako h udobno-dr amatického 
Otvaru. Zta r, do dnešného dňa bezús
pešnE:J. Myslfm sl, že až v rámc! celku 
vystúpi v plnej Intenzite výrazové bohat
s tvo spomfnaného diela. Ina k Prelú.dium, 
Intermezzo a 1anec je dalšfm svojským 
ožlvovanfm Grešákových pocitov, nálad 
a impresii v hudbe. Pracu je s tradičným 
mater iálom ako s tvárnym prostriedkom, 
ktorý možno na základe vlastnej tvor ive j 
fantázie rozohra f do nových bizar ných 
sve tov. Silné prepojenie na dejovO lfnlu 
opery je evidentné. Grešákove tvary a 
h udobné konflikty majO v sebe Gžas, ob
jav a náznak nepoznaného, dramatické· 
ho spádu. Budeme sa muslef k tomuto 
die lu často vracaf a prenikať prostred
nfctvom neho do postáv a osudov opery, 
ktorá by sa už konečne ma la dostat do 
repertoáru SND. 

Napokon sl myslim, že s6časné hodno
ty našej orchestrálnej tvorby treba hla · 
daf práve na tomto záverečnom sym
fonickom koncer te. IGOR BERGER 

Koncert z tvorby súčasných českých skladateľov 

Pohfad na česktch sklada telov, osobne prltomntch na 
bratis lavskom koncerte. Zláva M. Kubička, O. Kvech , V. 
Tichý, M. Báchorek, O. MAcha a J. Ma tys. 

Snfmka : M. Procházka 

Komorný koncert z tvorby súčasných českých s klada
te rov, ktorý sa konal 10. febr uára v Mozartovej sieni 
v Bra tis lave v rámci tohtoročnéh o Xl. 'týždňa n ovej s lo
venskej hudobnej tvorby , niesol sa v znamen! dycho
vých a sláčikových nástrojov. Zámerne h ovorfm o ná
stro joch, pretože dodali konečnému efektu koncertu svoj 
lesk, pOžitok viac z Interpretačných výkonov než z pre
zentAcle s kladatefskýc h tvorivých posto jov. Dominovala 
tu muzikantské atmosféra - radost z hry, sólovej l an
sámblovej - ktorej sa podriadili l sklada telské ambfcle 
zúčastnených autorov. Poslucháč mohol maf pocit, že 
skladby sú nástrojom doslovne ,.šité na mieru", že ne
potrebujú viac než to, aby sa nos!l!, aby zne li. V tomto 
smere vidlm plus l mfnus drama turgie tohto koncer tu, 
ktorý vlastne mal šir šej slovenskej hudobnej verejnosti 
pribllžl ť rad menej známych tvári au torov súčasne j čes
kej hudby. Idúc {nie presne podla programu koncer tu) 
po jednotlivých die lach , vynárajú sa nie celkom dobre 
zaostrené obrázky ... 

Otmar MAcha (1922 ). nestor tohto koncertu, figuruje 
vo vedomi hudobnej verejnosti predovšetkým ako dra 
muttk , tvorca emotfvne vyhranených výpovedi. SkOr než 
?&?.nell jeho Variácie pr e flautu a klavlr , vy bavili sa 
1111 v mvs ii ~i ln l> Mltky z Iných jeho vari!lci f 

elf na tému a smrt Ja na Rychlika. Skladba, ktorá tu 
zaznela , sa nutne ocitala v Inom svetle. Vyrastá z vlast
ne j témy - zo scénickej hud by k dramatizácii Hemlng
wayovho románu Komu zvonia do hrobu. Pri všetkej 
svojej profesionálne j vybavenosti, varlete výrazového 
spektra a využiti nástrojových d!spozfclf, postrádali Va
riácie plnosť Iných Máchových opusov l dynamiku in
šplra tlvne j pr edloh y. Interpre tačne urč i te ide o pr!taž
livý r eper toárový kus, v ktorom sl obaja Inter preti pri
du na s voje, no celkové vyznenie skladby nerezonovalo 
s očakávanfm hl bšieho umeleckého zážitku. 

)ifl Matys (1927 ) v spojeni s dychovým! nástrojmi e
vokuje Istotu kvality a uvedenie jeho Suity pre dychové 
kvinteto to len potvrdilo. Ma tysov s klada ters ký pre jav 
pr ýšti z prirodzenej muzlkality, z vita lity tvorcu, z hráč
skych · am bieli , ktor é stavajú. na bezprostr ednost i. Nená
rokuje s l na silné, hlbavé posolstvá, predostlera skOr 
oduševnenie, okúzlenie zvukom - jadrným, bezkonfllkt
ným ... Suita osciluje medzi komornou a koncertantnou 
koncepciou, vychádza z inš trumen tára a výrazovej po
tencie naznačenej dOrazom na pohybovú stránku formo
vania hudobnéh o procesu. Celok je touto svojou oriento
vanosťou skl bený, podčiarkuje ju rozohranfm ansAm
blu 1 sólových partov v nadšenom a optimistickom vlr e. 

V úvode koncertu zazneli Tri scény pre hoboj a kla
vfr z pera Milana BAchorka ( 1939). ktor ých počiatočné 
takty dával! tušiť dynamlzova ný hudobný tok, v ktorom 
akcent na partnerskú rovnováhu zohrával k!Gčovú rolu. 
Báchorek sa predstavil bra tislavs kému publiku bohatým 
spektrom svojho s kladatelskéh o záberu, širokým ambi
tom inštrumentálnych prostriedkov l s6str edenou skla
datels kou prácou. Vlastne v jeho skladbe, menovite v 
jej finá lnej časti, sa navodila on á spomfnaná a tmosféra 
koncertu - muz!kálnosf slahaj ú.ca kamsi k mannhelm
skej škole, čl k fudovému muzlkantskému pre javu, po-
7. namenaná výrazlvom súčasnej hudby .. . 

Za sympatický dramaturgický krok považujem pre
zentáciu t r ojice mladých pražských s kladate rov, ktor! 
vstúpili do českého hudobnéh o diania v polovici sedem 
desiatych rokov s pregnantnou orientovanosťou na od
kaz symfonizmu 19. st oročia a klasiky 20. storočia . Vla
dimir Tichý {1946). Otomar Kvech (1950) a Miroslav 
Kubič ka ( 1951 l s niekofkýml da lšfmi generačnými druh
ml sa v priebehu nlekolkých pár rokov vypracovali na 
silné skladatelské osobnosti s vyhraneným kompozičným 
záu jmom a priam manifestačným prfklonom k tradlc io· 
nallzmu. oživovan{>mu seiPkclou výrazových prostried -

Vla dimir Tichf zis ka! r ad sklada telských uznani pre 
dovšetkým za svoje symfonické diela, nadv!lzuj6ce nu 
brahmsovské a šostakovlčovské tradlcle. Jeho Suita pre 
klarinet s6lo je jednou z tých skladie b, ktorých primár 
nym cie lom je rozšlrenle repertoáru dyc hových nástro· 
jov. je to hud ba ku hre , hudba. ktorá priná ša pOžitok 
predovšetkým Inte rpretom, pretože doslova vytryskuje 
spod pr stov. Neuspokoju je ma táto jej fahkovernosf, 
pretože aj od repertoárových čfsiel možno očakávaf viac 
autors kej zainteresovanosti. Skladba ma napriek svojej 
s kladate ls kej brilantnosti nenadch lu. 

Silnejši zážitok, poznamenaný viacnásobným str etnu 
tlm s dielom na viacer ých fórach, som zaznamenal z 
uvedenia SlAčikového kvarte ta č. 4 Otomara Kvecha 
v pr ftažllvom podani Ky nclovho kvarteta. Skladba upú 
tava svojou dravosťou, energlčnosfou, prud kým expreslv
nym pulzom, vyplývajúcim z priam programovo sledova 
nej a utorskej koncepcie cy kl u troch pre lúdlf a finál e. 
Priznám sa, že viac než dramaticky dominujúca záve· 
rečná časf cyklu, ma zau jala Invenčnosť predchádzajú· 
clch prelúdlf, v ktorých sa Kvec hov rukopis s radom 
ožlvuj6c lch pros triedkov vynfma bezprostrednejšie. 

Kvinteto pre dvo je husll, dve violy a violončelo s po
menovanfm Rozhovory od Miroslava Kubičku bolo pre 
mi'la prekvapenfm tohto koncertu z komornej tvor by sú
časných českých s kladatelov. Skladba je dramaticky ex
ponovaná, zvukovo pr l ťažllvá, a nsámblovo vyrovnaná, 
tektonicky zvládnutá prostriedkami, ktoré - poklar ml 
je známe - r eprezentujú v Kublčkovej tvorbe nóvum, 
ktoré má šance zaujať. Autor sa zmocnil obohatenia svo
jej hudobnej reči s profesionálnou Isto tou, ktorá mu je 
vlas tná. 

Samozrejme, koncert predstavil bratislavs kému publi
ku Iba zlomok z profilu súčasnej českej hudobnej tvor
by. Generačne rozvrstvený, štylisticky sa pohybujúci na 
jednej úrovni - tvár českej súčasnej hudby je však bo
ha tšia, l na reprezen tatlvnejšle a di ferencovanejšie osob
nosti a diela. Tentokrát v znamen! muzlká lnostl a pro
fesionality zazneli skladby, ktoré spá ja l záujem predo
všetkým o využitie Inštrumentá lnych dispozicii a pre· 
dostretle výpovedi, ktoré nepotrebujú hlbavé úvahy. In
t erpretačne bol koncer t skvele pr ipravený - Koclanovo 
a Kynclovo kvarteto patria k na šej špičke a mladé Praž
ské dychov~ kvinteto, ktorého č lenovia uviedli l sólové 
skladby, sa pos taral i o nem alý prfnos k vyznenlu jed -
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Prv9 komorn9 koncert toh to
ročného T9~dňa sa uskutočnJI 
10. februára 1986 v Košiciach 
a bol reprfzovaný v Sečovclach 
(11. 2.) a Prešove (12. 2.). V 
skladbách uvedených na tom
to koncer te relatfvne domino
va la (okrem Hudby pre klari
net, klavfr a biele I. Zeljenku) 
málo zvlnená medltatfvna lyri
ka. Do popredia vystúpila tie~ 
sna ha skladatelov po novej , 
resp. nezvyčajnej tlmbrovej 
kvalite, docielenej pestrou ná
strojovou kombináciou (Július 
Kowalskl: Malé rozhovory pre 
l'agot a violončelo, Ilja Zel jen
ka : Hudba pre kla rinet, klavlr 
a biele, Vlťazoslav Kubička : 
Cesta, trlo pre klarinet, violon 
čelo a klavfr), ale aj v sólo
vých nás trojoch ( Ivan Parfk : 
Sonáta pre violu sólo, Stanislav 
Hoche l: Invokácia pre violonče
lo sólo) . V sláčlkov9ch kvarte
tách (Iris Szeghyová: Sláčiko
vé kvarteto, juraj Tandler: 
Il. sláčikové kvarteto) popri 
t radlčnej zvukovosti klasické
h o obsadenia skladatelia vyu~l-
11 rôzne , vzájomne kon trastné 
artikulačné mo~nostl hry na 
jednotllvých nás trojoch, evi
dentné najmä v Sláčikovom 
kvartete I. Szeghyovej, ktoré 
s polu s Hudbou I. Zel jenku naj 
viac zaujalo svojou, aj v de
tailoch sklbenou kompozičnou 
prácou. l. Szeghyová vybavila 
svo je Sláčikové kvar teto In
venčnou melodikou, ako 1 me
lodlcko-rytmlckou na dväznos
ťou jednotllv9ch nástrojov, z 
ktorej sa vylOpll vzájomné pri
značné dia lógy (napr. v Alleg
retto glocoso kontras tne vede
ná melodická linka violončela 
oproti vzájomnej sOdr~nostl 
triu husH a violy) . DLatonlck9 
melos v llvode časti Remlnts
cenza Intonačne prezrádzal 
oporu v ludovom motlve. V zá
sade hudobn9 priebeh skladby 
nevyboči l z lyrickej polohy, l 
ked niekde prerušovanou dra
maticky vypätou melodikou 
(Tranqulllo). I záverečné Sem
pre con sordlno vyúsťuje do 
pokojnej hla diny širokého me
losu, sčerenej u~ Iba nepoko
jom violončela. jednotllvé časti 
kvarteta sO tempicky l tematic
kou prácou diferencované. 

I ris Szegh yov6 , autor ka Sláfi
kového kvarteta . 

Z pnťčasťov9ch Malfcb roz
hovorov pre fagot a violončelo 
j6 llusa Kowalského zaznel vý
ber troch časti (Andante, Vl vo, 
Adagio) charakteris tlck9ch naj 
mä z hladiska kontrastnosti 
fráz u oboch nás trojov (lega to 
jedného, kontra pizzica to, čl 
portamento druhého nástroja u 
pod. ), no nekontrastn9ch z hla
disku akcentácle výrazov9ch 
mo~nostl, n0kan9ch oboma ná
strojmi. 
Kompozične hutnou tlmbrovo 

vyvti~enou s kla d bou bola Hud
ba pre kla rinet, klavlr a bi 
cle IlJu Ze ljenku. Hudobné na
pä tie s kladby stup ľ\ova l moto
rizmus rytmlcko-melodlckých 
llgurácll v klavlrl, vtacvrstev
ná rytmická š truktOra v blclch 
l neOstupčlvé melodlcko-rytmlc
ké motlvy kla rinetu. Väčšinou 
st redn6 polohy klavlru doplňal 
kla rine t, exponovan9 l do vy
pätejšlch melodlck9ch polOh , 
aké mal len klovlr. V kombi 
nácii so sadou blclch nástrojov 
dJclell l Ze ljenka vo svojej 
!.kladhe zaujfmavý, ustavične 
pulzujOcl rytmlcko-tlmbt·ov9 po
hyb. 

Sonáta pre violu sólo Ivana 
P11rlka a Invok, cla pre vlolon
l!elo sólo Stanislava Hochela 
rczšlrlll repertoár sOčasnej 
hudby pre tie to nástroje, no 
bez výraznejšieho zau ja tia dia 
pazónom v9razovej art ikulácie 
oboch nástrojov. Obe mali me
clltatfvny cha rakter. 

Zvrásnenejšou dlkctou sa 
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Komorné koncerty 
prezentovala skladba Vltazosla
vtl Kubičku Cesta, trio pre kla
rlriet , violončelo a klavlr. Re
mlllilscenčné dynamické, ryt
mické ("pochod " J. a le aj melo
dické Osaky určili základný pO
dorys programovej skladby. 
Programové je aj trojčastové 
II. sláčikové kvarteto Juraja 
Tandlera s podtltul·om Tri spe-

Iva n Parlk, autor Sonáty p re 
Yiolu sólo a Daa pre Yioly. 

vy. Dramaticky vypäté stredné 
čas( ( Deň) je ná ladovo vyvá
žená lyricky ladeným! kra jn9-
mt časťami (Brte!denle, Večer ) , 
do ktor9ch organicky zapada jO 
l štyltzované zvukomalebné prv
ky (moll v l. husH v Brle!denl ), 
resp. l tanečné š tylizované ry t
mické p1ochy ( quasl "valčfk" 
v časti Večer). 

Komorný koncert mal vel ml 
ll•lbrú l nterpretačnO Oroveň. 
Oi.Je sláčikové kvarte tá zazne
li v podani v·ynlkajOceho Moy
zoaovbo kvarteta. S6ltstaml d a l
šfch s kla dieb boli košick! In
ter pr eti!, ktor! Ich pohotovo n a
študovali a odviedli vel mi cen
né v9kony. Na klavlrl hrali 
I.udmlla Ko janová ( 1. Ze l jen
ká ) a Pavel Novotnt (V. Ku
bička ) , na klarinete j6llua 
Klein (v skladbách I. Zeljenku 
a V. Kublčku) , na violončele 
Milan Cervená k (v skladbách 
j. Kowalského, S. Hochela a v. 

. Kublčku ), na fago te VladlaleY 
Klein (1. Kowa lskl ), na v~ole 
jozef K f i ka [l. Pari k) a na 
biele Martin Anton (I. Zeljen
ka). DITA MARENCINOVA 

Druh9 komorn9 koncert Tý~
llt~a ( 11. februára) bol v mra
ze a nečase pomerne bohato 
navštfven9 [v u torok nekonku
rovall T9~dľ\u Iné podu jatia a ko 
vo štvrtok a pia tok). V monu
nt&ntélnej sále novéh o rozh la
s u nu M9tnej (o mizerne vyrie
šenej doprave u~ pfsal Večer
nikl) , vhodnej pre podujatia vo 
valkom štýle, usilovne tlteskam 
pri nekonečných show-prfcho
duch a odch odoch sóltstov. S 
nostalgiou spomfnam na Otul
n ú. milO starO Koncertnll steľ\ 
na Vajanského nábr~!. kde 
sme sa "tlačili" skoro 10 ro
kov! lntfmna 11tmosféra, opti
málna akustika, ch9baš na ko
mornom koncerte! 
Sna~fm sa prekona ť odcudze

nosti a oddať sa kva lifikova né
mu reflexu fanllšlka novej tvor 
by a návštevnlko prehliadky 
noviniek. 

,.MOJ" koncert je - a ko sa 
neskOr uká~e - a kousi pre
h ltadkou v malom. Tie~ s igna
lizuje určitý širši trend , tie~ 
prekvapi a vzruš! osi spolovice 
- to nie je málo. Ta kmer ne
nudf - to je vera . Má vyrov
nanú Interpretačnú úroveň, do
lej sa sOstredfm na diela. 

Stršl trend je pozltfvny, kon
štar.čn9 - nie spochybňujOcl. 
Má viaceré znaky návratnosti : 
k mlnulootl, tradlcll , k sebe -
!il s odstupom času, k Istotám. 
konšta n tám, vzorom (to sil a 1 
viaceré venovanJa l . Do akej 
miery sa táto tendencia preja
vuje ako nová , svle~a. prfnos
ná, čl~e nie Oniková? To zá le
l! predovšetk9,m od jasného au· 
tarského názoru a sformovanej 
s klada telskej poetiky. Vtedy sa 
o niečo zápasi a tam smeru je 
v prvom rade aj moja zveda
vosť a miera pozornosti. 

Eš te stále najviac prekvapuje 
Godár, hoci zasnená Sonáta na 
pamiť Viktora Sklovského pre 
violončelo a klavlr vyznela ako 
prvé č!slo programu trochu 
,.hlucho". Pre charakteristiku 
s kladby na plsanej k úmrtiu jed
ného z otcov modernej llterár-

nej anal9zy, ml prlchédzajd na 
mysel dva jeho autobiografické 
ti tuly - Sentimentálna cesta a 
Spomienky na spomienky. Té
ma Sklovský - Godár by nás 
zaviedla daleko za hranice toh
to prfspevku. Pripomeňme tu 
len jednu "podobnosť" - ponl
manle kompozície v jej pôvod
nom etymologlck.om zmysle ako 
nové usporiadame toho, čo už 
existuje. Aj v Sonáte dominu
je k oncepcia, dramaturgia -
n ie detail. Ten je, naopak, zá
merne povedom9, známy, stále 
na hranici citátu, pre ktor9 je 
prlznačné zaflxovanosf vo ve
domi, historizmus, kontexto
vost, asoc14cte, a lOzle, je to 
skOr idtolekt ne~ autonómny 
hudobný tvar. V tejto koncepcii 
mo~no vidte( podobnosť s Mah
lt~rom, o ktorej sa u~ tolko h o
vorilo a ktorého SchOnberg po
va~oval za tr iviálneho. V Godá
rovej Sonáte sa pohybujeme v 
rozpä tf od secesnej, r us izmami 
zafa rbene j sen Umen tallty na 
hranici šlágra a~ po neraz tvr
dtí konfrontáciu so stíčasnostou 
[ch9ba Irónia z Taltzmanul. 
Godár je vynachádzavý v sadz
be, vo fakturálnom nasadenl 
detailu aj notoricky známeho, 
doká~e ho o~tvl(, tak~e nie je 
muzeálnou zále~ltostou. Na
opak, jeho renesancia temattz
mu pôsobi novo a sviežo. AJ 
celok - stavebne jednoduchá 
klenba obldka - je napnutý 
ako tetiva od začiatku do kon
ca. 

Godérova skladobné koncep
cla drá~dl Intelekt zasväteného 
poslucháča - je nová, moder
n á. Detail ho, naopak, nudl, 
a le svojou povedomostou pOso
bl na zmysly a mO~e by( prl 
jfmaný a j čisto pO~Itkovo, laic
ky, hedonlsttcky. Mo~no pove 
da ť , ~e táto h udba sl vy~aduje 
difer encované vn!manle rôzny
ml " ja". V9sledkom je vytvá-' 
ro nte dvojakéh o .obecenstva. Cl 
to nie je aj Oskalle, to uká
že budOcnost. 

Na opačnom póle a ko Godár 
je Sillta (PiaRo-aon6ta). Kým 
Godár je nov9 a narába so zná
mynú, povedom9ml detailami, 
Slxtova hudba vyznieva skOr 
tradične, ale je absolOtne origi
nálny v detaile. Tento je 
ako melodtcko-harmon1cko
ry tmlck9 komplex určujúci pre 
v9stavbu celku, tak~e detail u 
celok splývajli. Niet tu miesta 
na hlbšiu charakteristiku Slx
tovho št9lu, preto upozornfm 
len na jednu podsta tnO čr tu -
permanen tntí harmonlckO evo
lOclu. Oproti diferencovanosti 
u Godára, Sixta stelesňuje ce
listvost, je drá~dlv 9, preto~e je 
nepodobný, ale je konzonant
ný, lebo všetko je v sOJade. 
Senáta je bohatšia a komplex
nejšia ako Iné posledné Slxto
ve skladby (v jednočastovostl 
je obslahnut9 cel9 sonátový 
cyklus), zaujme vo ra rebnosli 
a prlehladnostl ra kttíry a t9m 
je aj v9razovo živšia. 

Oproti Godárovl a S!xtovl u 
Zeljenku (Son6ta e. 3 pre kla 
vlr) sa derie do popredia v9-
raz. Detail a celok sO opunco
vané autors kým subjektom. So
ná ta reprezentuje jeho na jlep
šie stránky: zmysel pre vtip, 
eplgramatlckosť, lakonlckost, 
pregnantos t formu lá cii , úspor
nosť vyjadt·ovanlo. Jednočasto
vá sonáta má tie~ v sebe cyk
lickosť (stále na báze známej 
"buňky") - so striedmo od
merlavanýml lyrlck9ml llsekml. 
Nesie sa prlbll~ne v polohe 
quasl prokoflevovs kej grotes k
nosti, predchnutej melanchó
liou. Pretlnajll sa tu uh loprieč
ky slločlar vá~neho a neváž
neho, vysokého o nfzkeho, 
vznešeného a smiešneho. Táto 
v9razová poloha s tále svle~o 
pOsobl a 3. klavlrna sonáta je 
i z klavlrtstlckého hladiska 
vdačn9m repertoárovým čistom. 

Parikovo Duo pre violy zapa
dá do a utorovej lfnle vytvá ra 
nia komorných mtnla tOr, ktorá 
začala plesňou jesenné stádo 
nu text M. Rtlfusa. Tu je ko
mornos ť sama o sebe u~ posol
stvom bez slov, hoci v ta kejto 
a~ fragmentárnej esencii (ved 
čo u~ mO~e byť komornejšie 
a ko dve vloly l) má pr iam po
dobu klinickej diagnózy . 

K návratom patrilo na kon
certe Trlo pre fla utu, husle a 
harfu L. Holoubka. Autor sa tu 

vrátil do mladých rokov a pre 
pracoval skladbu z 30-tych ro
kov pre nové, a traktfvne obsa
denie. Trlo rozširuje zu~ujúcu 
sa paletu netradtčn9ch Inš tru
mentálnych zoskupenf sloven
skej komornej h udby v súčas 
n osti. K jednej z lstOt - su
verenite remesla - sa prihlá
sil aj j. Zimmer v opuse 100 -
Sláčikovom kvartete 1!. 2 "In 
memoriam Frico Kafeada", ve
novanom otcovi našej profesio
ná lnej hudobnej kulttíry. Napo· 
kon výber z plesňového cyklu 
Cbryuntémy, 21 variácii na k6 
rejskO lyriku od J. Gahéra tt~ 
prezrádza poučeného a zorien
tovaného autora. Ale Gahérova 
hudba ma priviedla k otázke -
prečo práve táto starokórejskll 
l0bostn4 lyrika? 

NAOA HRCKOVA 

Treti komorný koncert [12. 
februára 1986, predpremiéry 10. 
a ll. februára v Trnave a Pieš
ťanoch ) bol velmi zauj!mav9 
predovšetkým tým, ~e sa nn 

Nb. umelec Andrej Ol!enU u 
ujal prehlladkové publikum 
Donqnijotskou suitou pre hus
le a violončelo, op. 40 

Snfmka: l. Grossma nn 

ňom prezentovali rôzne skla
datelské generácie. Mladšiu 
zastupovali Peter Cón [ 1949 l a 
František Poul ( 1945), st rednO 
jozef Ma lovec ( 1933) a s ta ršiu 
Tibor Andrašova n (1917), Dezi
der Kardoš ( 1914) . Zdenko Mi
kula ( 1916) a Andrej OčenM 
(1911). 

Treba priznať , ~e u všetk9ch 
generácii je nesporné profesio
nalita kompozičnej práce, prav
divosf umeleckej v9povede u 
snaha vyjadriť sa čo najzrozu
mitelnejšle. Pravda , kompozič
né majstrovstvo, zrelost myš
lienkového obsahu a jednota 
št91ového vyjadrenia je daná 
nielen mierou talentu, ale aj 
žlvotn9ml skúsenosťami - lud
s k9ml l umeleck9ml. 

Cón, Poul , Malovec a Andro
šova n boli k s vojtm skladbám 
zrejme inšpirovanl vysokou (t 
rovi'lou náš ho · I nterpre tačného 
umenia, l ked vznikli diela rôz
neho prfstupu k zvolenému ná
s troju a tie~ rôznej záva~nostl. 

Peter Cón je známy svojimi 
sympatiami k dych"ov9rri nástro
jom, hádam aj preto, ~e Ich 
prostrednlctvom mO~e na jlepšie 
up latnlt svoj humor, ko rent e u 
s lovens k9ch s kladate lov velmi 
vzácne. Uvedené dielo - Cla
rlnettina, sonaUna pre kla rine t 
In B a klavlr, je rozsiahlejšia 
ne~ . sme u Cóna zvyknu tl, má 
tri časti ( prečo neboli v bu lle 
tine uvedené?) a klaslckO for
mu. Upútal už voln9 llvod kla · 
•·!netu, celá prvá časť zauja
la svojou svle~ostou a~ rozpus· 
tllosťou. Krása kantilény dru
hej časti a invencia a humor 
tretej, kde bol velmi vyrovna
n9 podiel kla rinetu o klavlru , 
zabezpečili dielu svojou komu
nlkatfvnosfou úspech u poslu
cháčov. Interpreti hrali so zu
nletenlm a Istotou. Klarinetista 
Peter Drlll!ka je dobre známy 
svojim vzťahom k súčasne j 
tvorbe a klaviristka Alena Ullc
ká mu bola preclznou pa t·tner
kou. 

l ked Frantilek Poul neza
pre svoje Impresionistické vzo
ry , vytvoril svojimi Štyrmi noc
tur nami vďačné die lo pre nu
šlch klaviristov. Sú nástrojovo 
v9borne posadené u dévajtí 
mo~nos ť rozličného lnterpre 
tučného dotvároma. Autentic ky 
a vir tuózne Ich predviedla Zla · 

Nár. umelec Dezider Kardol 
ďakuje J. Skofepovi, primário
YI Filhar monického kvarteta 
za premiérové predvedenie 
nojho IV. sl,člkového barta
ta. Snlmka: P. Procházka 

tlca Poulod, hádam len medzi 
Lent,o a Andan te con moto mal 
byt väčši tempový rozdiel. Za 
to Largetto medltatlvo bol(• pre
krásn e. 

Andral ovanova Toccata ba
rocco per tastiera je obsahovo 
menej záva~ná, je to brilantné 
prfdavkové čfslo, najmä v tak 
temperamentnej lnterpretácll, v 
a kej ho predviedla K16r a Hnll
kod. 

Dobré die lo vytvoril jozef Ma
lovec vo svojich Epigramoch 
pre husle a gitaru. Tento skla
datel v~dy prekvapi člmsi n o · 
v9m v rámc! svojej tvorby. Ten 
toraz to bola zaujfmavá, pú
tavá melodika so slovenskými 
názna kmi , ktorá priam spieva
la v hus rovom parte. Znameni
te toho vyu~ll jindfich Pazde· 
ra, k9m glla•·tsta Jozef Zsapka 
nema l tolko mo~nostl, čo je vý
čltkl.l pre autoru. 

Brilantná skladba Zdenka 
Mlkulu Sonata pe r qnartetto 
ďottonl pre tr6bku (P. LaGar
de), lesnf roh (J. Vondr a ). 
trombón (T. Winkler ) a tubu 
(L. Chovanec) potvrdila kom
pozičnú profesiona litu tohto 
autora. jasné forma, umná po
lyfonlcká práca s hlasmi a zna
losť mo~nostl pou~it9ch nástro
jov boli základom hádam a~ 
prfllš stručného a komunika tfv 
neho diela. 

Svojou obsah ovou závažnos 
tou a kompozlčn9m majstrov
stvom boli vrcholom tohto kon
cer tu - a hádam patrili a j k 
vrcholom cele j prehliadky -
diela Dezldera Ka rdoša a An
dreja Očenášu. 

IV. sláčikové kvarte to Dezi
dera Kar4oila znova po tvrdzu je 
dávno znám u skutočnost , ~e je
ho tvorba je z hladiska kompo
zlčnéhu remeslo majstrovská u 
ťažko tu možno nájs( akúkuf
vek nedôslednosť. Ak sa v mi
nu losti objuvovall námietky na 
prlvelkú korektnosť a citovú 
uzavretosť , tak na jeho posled
né s kladby to rozhodne nepla t[ 
o no uvedené kvurteto u~ vO
bec nie. Tu nejde len o ma j
strovs kú kompozičnú prácu vo 
vedeni hlasov a vyvá~enú dvo j
časťovO formu ( opllt neboli v 
bulletine uvedené časti!) - tu 
Ide o hl bokll umeleckú v9po
ved vyvle rajtícu zo slln9ch žl 
votn9ch zá~ltkov a pochopeniu, 
života jedinca 1 národa. Ge
niálne prellnanle vll~nej largo
vej témy s cit livo nuznačen9m 1 
t anečn9ml rytmami v prvej čas 
ti , vytvárajOclml smelo klenut9 
oblúk. ako l trojdielna form a 
u mne šty lizova ného slovenské
h o ta nca nenechala poslucháča 
na pochybách, že Ide o dielo 
národné, moderné , so súčas
ným angažovan9m obsahom. 
Dielo s pochopenlm predvledlo 
Filha rmonlcké kvar te to. 

Rovnako pOsoblvé l ked ná 
pli\ou odmné, je ludsky dojl
mavé dielo Andre ja Ol!en61a 
Donquljotská suita pre husle a 
violončelo, op. 40. je to ver
mi jemná, lntlmna výpoveď o 
~lvote. Spev pln9 nostalgie a 
smll tku zn všetk9m, čo bolo aj 
nebolo, čo bolo krásne, čl moh 
lo 15yt krásne. No nie t tu bez
nádeje, lebo v Epilógu zaznie· 
va chvá la na ~Ivot, ktor9 Ide 
dalej. Z hudobného hladiska 
je tu vera jemnej a ne~nej zvu· 
kovej krásy , bohatosti melod l· 
ky a umiernenej kontrastnos
tl. K úspechu diela prispela i 
prežitá Interpretácia ). Pazd.e
ro o t . Kan tu. 

ANNA KOVA.IlOVA 



TNSHT TNSHT 

Ak sledujeme tvorbu slovensk9ch skla
datefov pre organ, možno pri jej hodno
ten! vychádzať z dvoch určujúcich po
larlt: organová hudba a kompoz!cla pre 
organ. Na prv9 pohfad by sa mohlo zdať , 
že Ide o ten lst9 tvar, hudobn9 proces; 
podstata však spoč!va v nástrojovom cl
ten!, v znalosti prlnc!pov faktúry tohto 
komplikovaného nástroja. Organ u nás 
najm!l v posledn9ch rokoch láka , nielen 
pre svoje široké zvukové a farebné dls· 
poz!cle, ole skladatelia sú provokovan! 
k tvorbe tiež kvall tn9m zástojom sloven· 
skej organovej školy známej l v nadná · 
rodnom meradle, v ktorej oscilujú mená 
zauj!mavé a lnšplratlvne pre tú-ktorú 
generáciu skladatefov. A práve tu pri · 
chádza ku kameňu úrazu. Poklaf napr! · 
klad v Cechách existujú skladatelia, kto· 
rl - ak neovládajťí dokonale organovú 
faktúru - študujú najmä Bacha a kon· 
zultujťí velmi podrobne ,.so svoj!mu In
terpretom zákonitosti a prlnclpy využitia 
organu vo svojej umeleckej reči. Tvorba 
Ebena , Rledelbaucha, Pololánlka, Sokola. 
Slavlckého má na Slovensku obdobu va· 
rl Iba v diele Ivana Pari ka (spolupraca 
Pari k - Sokol), nepočltajúc tvorcov , 
ktor! sami na organe hrali a teda neza· 
budil na jeho jednoduchosť v zložitosti. 
Preto skladby Suchoňa, Burlasa, Grešá · 
ka, Zimmera, Očenáša prezrádzajťí cit 
pr e nástroj o sťí organov9m1 kompozl· 
clami. Mladšie generácie skOr koketujú 
s t9mto nástrojom v smere oživenia, zvu· 
kovo·farebn9ch transpozlcl!, ktor é zväč
ša zostavajú na bíize klavlrnej školy a 
jej techniky 1 Inštrumentálneho spodo· 
ben la , a lebo lst9ch štúdii pre organ, kde 
akoby sa sami učili dot9kať sa jeho pod · 
s taty. 

Tohtoročn9 19ždei\ bol dramaturgicky 
obohaten9 o celovečern9 koncer t zo 
skladieb pre organ. Na margo celku 
však nemožno konštQtovaf nejaké oso
bité kvalltatlvne obohatenie. Išlo v ňom 
všeobecne o skladby bud málo lnšplra· 
tlvne s neodhadnutou proporclou, alebo 
"doplnkyu k v9razovej komplexnosti 
komponovanej stavby diela. 

Quasl una sonata per organa sólo od 
Jozefa Malovca, ktorá odznela po úvod· 
nom In termezze mladej ta lentovanej 
žiačky z r:Su Piešťany M. Baj ťíszovej v 
Ha trikovej Melancholickej suite (a mož
no povedať, že bola najväčš!m ožlvenlm 
večera), nepatr! k pr v9m a utorov9m 
kompozlclám pre ten to nástr oj. Sám O· 
vládajťíc organovú hru vložil svoje ume · 
Iecké vyznanie už pred rokmi do sklad
by Postludio serale. úspešná kompoz!cla 
odznela s t9mto ohlasom v Interpretácii 
Ivana Sokola l v zahranič!. Malovec po
vzbuden9 Qs pechom, ako l slln9m domá-
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clm lntorpretačn9m zázemlm, skompo
noval dalšie dielo, ktorého premiéry sme 
boli účastn! 13. februára na Bratislav· 
skom hrade. Je to skladba vymykajťíca 
sa z renesančnej striedmosti Malovcovej 
Invencie. Skôr akoby autorovi Išlo o ex· 
perlment, čo unesie organ pri využiti ur· 
čltého kompozlčného "modelu" v jeho 
varlačn9ch obmenách kompozičné· 
ho, a le najmä farebno-zvukového a 
nástrojového umocnenla. Vydržal vera . 
a le predsa krehkosť Malovcovej kompa· 
zlčnej reči tiež má s voje hranice a tie, 
napriek vynlkajťícej Interpretácii , boha· 
tej farebno-zvukovej kombinácii a tem
peramentnej muzikantskej Iskry mladej 
Katky Ha nzelovej postupne s pribúdajú· 
clm časom strácali na účinku. Najm!! 
stredná časf bola poznačená klesajúcim 
poslucháčskym záujmom. Pri zhustenl a 
skráten! partitúry a použiti nastroja s 
väčšlml možnosťami by sa zrejme pre· 
svetllla hudobné podstata Malovcovej 
Invencie. 

Problém nástroja 1:1 rozsahu šarapatil 
aj v ďalšej kompozlcll. Ak sa máme dot
knúť najskôr nástroja - ten hradn9 je 
vynlka jtícl, ole na hudbu star9ch maj 
strov, pripadne s triedme partitúry sú
časnlkov nap!sané v neošt91e, čl priamo 

pre nástroj tohto typu. Už samotné ,.me· 
chanlkau jeho konštlltícle nedovol! hrať 
niekedy v žladan9ch nadsaden9ch tem
pách zo strany a utorov ; dva manuály 
ne stačia no dostatočnú diferenciáciu, čl 
vôbec obsiahnutie prodp!san9ch požia
daviek a ešte okllešton9 rozsah - to 
všetko s ú nedostatky, s ktor9m1 by mali 
usporiadatelia počltat. Ak tento problém 
sa vynoril pri ďalšej skladbe večera -
Hudba ses tre pre organ od Tade6i a Sal
vu, potom ovela krltlckejšlm momentom 
bola Jeho nezvládnutelná ll]lnutáž. O 50-
ml nťít ovtí dlžku skladby attacca sa ne
pokúsil dodnes vari ani jeden majster 
tohto nástroja v histórii , ani v súčas· 
nosti ( Messlaen ma zrete lne oddelené 
časti s motnostou Ich kombinácii, v9be· 
ru) . Ak Salva s ymbolic ky rozvrhol 
sklad bu do 7 dn i t9ždňa, mal sl predo· 
všetkým postavi( určité kritériá charak
teristické pre v9chodlskovú tému, je j 
osciláciu a kompozičné rozvedenie. Ano, 
boli miesta , ktoré zaujali lnvenčnosfou 
autora , organov9m sprltomnen!m pod
staty hranej hudby, Inšpi ráciou v chorá
lov9ch l ludov9ch Intonáciách. V9borne 
Ich vie využlf, rozviesť, prepracovať -
ale pri všetkej Octe na 50 minút to ne· 
stačil o. V 15- 20-mlntítovej kompozlcil 

Juraj Benei (vlavo ), autor koncertne j Arie pre bas a organ O virlil mia a Juraj Hal· 
rlk (vpravo) , autor Ca nzony na pamäť Alexandra Moyzesa pre a ll, violu a organ. 

TNSHT TNSHT 

b y taká to syntéza znamenala úspech. 
Nuprlek neskonalej snahe a nadhladu 
hana Sokola, napriek farbám a zvuka· 
vým kontrastom vzbudila skladba nevO· 
Ju a odmietnutie. Dnes, keď autori plšu 
skladby hutné a krátke, pretože Im Ide 
predovšetk9m o nasmerovanle k poslu
-cháčovej pozornosti , Salva neodhadol 
pre život skladby tento tok d0Ježlt9 mo· 
ment komunikácie. 

O tento moment sa opreli pri svojej 
v9povedl ďalš! skladatelia - Juraj Be· 
nei a Juraj Hatrlk. Obom išlo predovšet· 
k9m z vlastnej kompozičnej reči vyell· 
mlnovaf najv9raznejšle a najpOsoblve j· 
šle prlnc!py a cez ludsk9 hlas podpo· 
rlt Ich organom. Nie vo funkcii vedtíce· 
ho, ani rovnocenného, ale sprlevodnéh~ 
nástroja. Benei komponoval koncertnu 
artu O vlr til mia priamo pre basistu Ser
geja Kopl!áka. jemu vložil do úst l do 
hlasu v9poveď v zmysle kompozlčno·v9· 
razového prepojenia, akéhosi muzlclro· 
vanla na tóne, tvare, rovine a jej obra
tov, obmien. Mohli by sme toto dielo na
zvať aj kolorat tírnou áriou pre bas, vy· 
nlkajtíco naplsanou a adekvátne Inter
pretovanou s. Kopčákom. Ivan Sokol do 
organového sprievodu ( p!saného pre 
možnosť použitia, a kéhokolvek kláveso· 
vého nástroja J vložil v podstate náladu 
hudby. Exponoval alebo dokresloval ade· 
kvátnyml v9razovo-farebn9m1 prostrled· 
kaml dej. V Benešove) dielni je to určit ý 
posun, smerujúci k striedmosti a postu· 
cháčskej tíčlnnostl . 

Pre Canzonu na pamäť A. Moyzeza pre 
all, violu a organ od Juraja Hatrlka by 
som zvolila označenie Hlas pamäti Il. 
I ked autor vložil hudobn9 materiál Iné
mu interpretačnému kolektlvu, predsa 
v mnoh9ch prvkoch l v celkovom princi
pe sú tieto skladby nadväzujtíce. Prv9m 
momentom stí tematické okruhy s pre
vládajúcou kantabllltou najm!! vo viole 
(miesto violončela), ktora tvori spirit us 
movens celého života diela. Hlas vypo
vedá verbá lne to, čo predt9m bolo po· 
vedané absoltítnou hudbou a organ do· 
kresl uje. jemu je skutočne zverená funk · 
cla Inštr umentálneho kontrapunktu, čl 

zvukovota rebného umocnltela. Najsilnej
šie vyzne l vlo lov9 par t preclzne pod· 
člarknut9 Marl6nom Bandom. Zásluhou 
jeho mäkkého tónu obzv l ášť vyzne la pl
nosť kantilény Ha trlkovej hudby. Inter · 
pretačné v9kony altistky H. Dandovej a 
organistu I. Szabóa tvorili súlad a v 
podstate dokresrovall náladu. 

ETELA CARSKA 

Kom rn, - orchestrá n o cert 
V pia tok (14. ll.) sa realizoval komor

n9-orchestrálny koncert v Koncertnej 
sieni Cs. rozhlasu. Už samotná dramatur 
gia koncertu vzbudzova la zvedavosť 1 
zl!ujem. V9ber diel totiž pozostával z 
tvor by a utorov, zastupujúcich temer 
všet ky generačné vrstvy s lovens k9ch 
skiada telov - E. Suchoň (1908), J. Pos· 
plšll (1931). J. Beneš (1940). 1. Dibák 
( 1947 l a M. Burlas ( 1955 J. 

Všetky skladby koncertu odzneli v In
terpretácii Státneho komorného orches
tra pod taktovkou Jana Valtu. Už v tíva
de by som chcela podčiarknuť velmi 
dobrú úrove•~ . ktorou sa v Bratislave 
prezentovali nielen čo do kvality tech
nického predvedenia, ale aj po1~at1a kon· 
cepcle skladieb predvádzan9ch s vnútor· 
nou zainteresovanosťou a zanietenosťou. 
Skoda Jen, že term!n tohto koncertu ko
lidoval s koncertom Slovenského komor· 
ného orchestra na čele s B. Warchalom 
v Koncer tnej sieni SF a premiérou ope· 
ry·koll!že Francois Vlllon od T. Frešu 
v SND. Očasť pravdepodobne aj z t9ch
to dôvodov bola podpriemerné, čo mož
no vzh ladom na to, že to bol pozoruhod
ný koncert, naozaj lutovaf. 

V úvode zaznelo Alta jské nokturno pre 
anglický roh , sl61!iky a biele ( 1984) od 
l. Dibáka, venované J. Hebdovl ( prv9 ho· 
bojlsta SOCR v Prahe a hráč na angllc · 
ký roh J, ktor9 dielo premiérovo naštu
doval. Základn9 tematlck9 materiál vy
rastá z Intonácii mongolsk9ch ludov9ch 
plesni, ktor9 autor poznaval osobne po
čas pobytu v tejto pQtavej krajine. DibA
ková kompozlčná reč zámerne neprovo· 
kuje poslucháča , ale odkazuje skôr na 
trodlclou overené 11 vysktíšané postupy 
v oblasti kompozičneJ práce. 

Elégia a Toccata pre klavlr , sl61!lky 
a biele od národného umelca E. Suchoňa 
nadväzuje na Ka leidoskop pre klav!r 
(alebo klavfr, sláčiky a biele z r . 1971 J 
a Elégiu a Tocca tu pre klavlr (z r.1973) . 
Takéto reminiscencie na predchádzajúcu 
tvorbu nie sú u Suchoňa v9nlmkou a 
zreJme s úvisia so snahou o aktuallzl!c lu 
a prehodnotenie už použitého materiálu 
do významovo nových s úvislosti. Skladba 

v brilantnej klavlrnej Interpretácii K. 
Havllkovej zaujala sviežosťou nápadov 
v Elégii, vystriedaneJ kontrastnou, ryt
micky pregnantnou Toccatou. 

jednou z najpôsoblvejšlch skladieb 
tohto koncertu, a le aj celého T9ždňa no
vej hudobnej tvorby (podla môjho nazo· 
ru ) bola skladba J. Be nel a In memo· 
rlam P. Raika per archl (1981) , venova· 
ná prlaterovl (huslistovi SKO). ktor9 ná
hle zomrel ako 39-ročn9. ). Beneš patri 
k typu skladaterov, ktor9ch hudba po· 
slucháča burcuje, núti ho k mysleniu 
a sústredenému vn!manlu. 1akejto hudbe 
chtiac-nechtiac nemožno uniknúť. Posky· 
tuje také v9razové l v9znamové bohat
s tvo, že by sme mohli túto hudbu s is· 
tou dávkou hypertrotle označiť ako .,ma · 
xlml!lna" v protiklade so zaužlvan9m 
ter mlnom mlnlml!lna hudba, ktorá je zá
merne vo svojich zložkách redukovaná, 
.,jednodlmenzloná lna". 

Skladba In memoriam P. Raško patr! 
medzi diela, ktoré stl schopné nielen za
uja ť , a le aj priamo sa podie lať na .,pre
tváran!" človeka, jeho myslenia, pohra
du na život. Vo svojej tvorbe sl j. Beneš 
vytvoril svojsk9 kompozlčn9 prejav, kto· 
r9 sa formoval ako loglck9 dôsledok ce· 
lého v9voja hudby, ale aJ umenia l vedy 
v širšom zmysle, o ktor9ch prepojenie 
sa autor usiluje. Neneguje tradlclou vy· 
pestované druhy a formy hudobného 
myslenia, zákonitosti v9stavby skladby. 
So zvo1en9m materiálom narába pomo· 
cou analytickej a syntetickej metódy ; 
rozkladá, spája l prehodnocuje základ
n9 tvar, ktor9 mOže stívlsleť a j s prazá
kladom, čl pratvarom hudby vôbec. Vel 
ml v9stlžná je aj analógia (na ktorú som 
bola upozornená J s maliarskou techni
kou rozkladu predmetu v kublstlck9ch 
obrazoch a tiež s počltačovou grafikou, 
kde su konkrétny tvar štatisticky rozkla
dá a transformuje do v9znamovo novéh o 
tva ru. Táto technika je prlznačna v Be
nešov9ch skJadbl!ch, kde zl!klad tvori 
hudba vy•'ata z minulosti - napr. v 
strednej časti skladby In memoriam P. 
Raš ko je použlt9 citá t z Air Bachovej 
Suity O dur , pr1tomn9 Jen ako harmonlc
k9 pohyb, vytvá ra júci akési pozadie. s 

Elena Hanzelov6, predniesla sopránový part Koncertu pre soprá n a orcheste r 
Juraja Pos pl§lla . Snlmka : V. Hák 

ktor9m sa konfrontuje v9razov9 svet u- bách ma zaujal spOsob, ak9m M. Burlas 
melea súčasnlka. dokáže vyťažiť z najjednoduchš!ch !lne-

v Istom zmysle protipólom Benešovej arno-vertiká lnych vzťahov, z Ich zvuka· 
sk ladby bolo Predposledné le to pre vi- vofarebnej a v9razove j nosnosti, pričom 
brafón, klavlr, harfu, marlmbu a komor- upozornil na možnosť nadviazať. na je-
nf or cheste r (L. Cabejilek, I. Gajan, T. den určlt9 európsky a svetov9 v9vojový 
Kov61!, s. M6illk ) od M. Burlasa, veno- trend (existujúci už v nlektor9ch kra ji· 
van á pamiatke prlatela S. Vrtela. Pro- ná ch viac ako 20 rokov). ktorý je v sú· 
tlpólom v tom, že vyrasta z odllšn9ch časnosti aktuálny. 
amblcll, ktor9ch cielom nie je provoko- Koncert pre soprán a orchester (1984 ) 
va( poslucháča, naopak ukludnlť, do Is- od J. Pospli lla predostrel ešte viac ako 
tej miery utlmlf jeho pozornosť. Kompo- niektoré predchádzajúce skladby zvnú· 
zli~ ná činnost tohto mladého skladatela tornenle jeho kompozlčného prejavu, kde 
už nlekolko rokov po skončeni štúdii väčšmi cltlme autorovu prltomnosf než 
( 1980 J vzbudzovala u nlektor9ch k riti - v dielach z jeho ranejšlch obdobi cha-
kov 1 skladatelov rozpaky, prejavujúca rakterlstlck9ch určlt9m odosobnen9m 
sa od zdržanllv9ch vyslovovanl súdov postojom. AJ u tohto tvorcu dochl!dza k 
na jeho tvorbu až po úplné odmietnutie hlbšiemu ponoru do minulosti 1 súvisi 
a negatlvls tlck9 postoj. Súvisi to člastoč- so šlršlml tendenciami v slovenskej bud · 
ne a j so zmenou kompozičnej orientácie be). čo sa prejavuje užšou nadv!lznos· 
v slovenskej hudbe, ktorú navodila mia · ťou na trad!clu domácej 1 európskej hud· 
dá generácii! . Postavila sl odlišné ciele, by. Na soprána (E. Hanze1ov6 ), ktor9 v 
menej bojovné ako od nich staršia ge- Koncerte nie je nosltelom sémantickej 
neráclll, ktorá sa formova la v ln9ch V9· funkcie , lež! hlavn9 v9razov9 a drama· 
vojov9ch stív lslostlach l 60·te roky l· Na· t lcký akcent. Dielo napriek pekn9m 
prlek určlt 9m v9hradam (z mojej stra· miestam po bezprostrednom vypočut! 
ny ). ktoré sa t9kajtí poňatia skladby vyznelo a ko celok trochu rozpačito. 
ako celku ( v~stavba, morfológia , syn· 
tax ). v tej to l predchádza júcich sklad· ZUZANA MARTINAKOVA 



NÁI ZAHRANIČNÝ HOst 

Klavirista STANISLAV BUNIN 

Sovietske interpretačné umenie vďaka 
nojmu umeleckému ikolstvu a vynika
j6cej priprava talentov nepozná generač
nt problém, čl nedostatok ipičkovtch 
mladtch umelcov. Dôkazom toho je ich 
6spei ná 6čad na medzinárodných s6ta
! iach. 

Jedným z najtalentovanejillch klavi
ristov je nesporne Stanislav Bunln, v sd
časnosti poslucháč II. ročnlka moskov
ského konzervatória v triede Sergeja Do
renského. Vyul ll som prlle!itosf a počas 
nbi tevy Moskvy som ho po! ladal o roz
hovor. Keď!e Bunln sa s tal minult rok 
vlfazom Choplnovej slífa!e a je známy 
ako vynlkajlícl interpret diel tohto au
tora, bol som zvedavf, prečo práve Cho
pln . .. 

- V prvom rade za to vďačlm svojmu 
profesorovi, pretože na jeho odporťíča
nte som sa začal pripravovať na sťífaž, 
ale nielen no sťifaž, a tak som sa začal 

hlbšie zaoberať Choplnovou hudbou. Prá · 
ve Sergej Dorensklj ma utvrdll v tom, 
že môžem dobre hrať Chopina - po
mohla mt jeho trpezlivosť. Ved hudba 
Chopina je interpretačne vermt ťažká a 
Ja som mal len 18 rokov . . . Vďaka nemu, 
Jeho neustálemu vplyvu na mňa, som sa 
mohol dokonale pripraviť na túto sťífaž. 
Až teraz chápem, aké to bolo ťažk é. 
A prečo práve Chopin? Teraz už môžem 
povedať, že som sl ho vefml oblťibll a 
som presvedčený, že po celý život bu
dem mat k nemu vrelý vzťah . 

VIťazstvo na slífa l i vo Vari ave nebol 
v6i prvý medzinárodný líspech. U! roku 
1983 ste sa z6čaatnlU na s6fa! l Margue
rltty Longovej v Paril i , kde ste zlskall 
Grand Prlz. Ako by ste porovnali tieto 
dve s6ťale? 

- Samozrejme, že ked má m porovnať 
tieto dve sťífaže, tak muslm konštatovať, 
že každá je Oplne Iná. V prvom rade ak 

mám hovor i( o sťífažnej stránke, Ich na 
máhavostl, tak treba poveda(, že Chopi
nove sťi(až vo Var šave je overa fažšla , 
overa reprezentatlvnejšla a ko sťitaž v 
Parlžl. Ale treba poveda( aj to, že v tom 
čase ma la pre mňa sťífaž Marguerltty 
Longovej velký význam - ako pre kaž
dého, obzvlášt mladého muzikanta. Mu
sel som hra( mnoho skladieb rôznych 
štýlov a žánr ov, a to bolo pre mňa vel
ml dOležité. 

Val lm prvým učltefom bola val a ma
ma. Od & rokov ste navitevovall l peciál
nu hudobn6 ilkolu pri moskovskom kon
zervatóriu a valou učltefkou bola Elena 
Richterová. V llíčasnostl naviltevujete 
triedu Sergeja Dorenského. Clm sa tito 
val l pedagógovia lllla a v čom sťi sl 
podobn!? 

- Začal by som tým, čo majťi spoloč
né. Mal som štastie, že všetci tito ludla 
- moja ma ma, Elena Rich terová a aj 
Sergej DorenskiJ - teda ti, ktor! ma vl
dell a pochopili, a k to tak možno pove
da (, že niečo zo mňa mOže byf, venovali 
všetky svoje slly a schopnosti tomu, aby 
sa nestratil, a le naopak, rozvinul mOJ 
talen t. Neviem do akej miery sa Im to 
podarllo, ale pr áca s nimi bola pre mňa 
velmi krásna a som Im vďačný. Samo
zre jme, že sO odllš nl - sťi t o predstavi 
tella rôznych klavlrnych škOl, ak to tak 
možno vyjadriť. Moja mama a Elena 
Richter ová skončili konzervatórium v 
triede profesora S. Nejgauza a ta k pat
ria k te jto škole, no Sergej DorenskiJ 
bol žiakom G. Glnsburga a A. Gol denvej 
zera. A aJ ked je to Iný spOshob Inter· 
pretácle, vždy sme sl rozumeli. 

Máte svoj klavlrny vzor? 
- Vzor? Hm, on je tak bllzko - tu 

v Moskve. Samozrejme, je to Svlatoslav 
Rich ter. Mysllm sl, že vše tci sOčasnl mla 
di klaviristi by sa ma li snažlf naučlf sa 
aspoň zlomok toho majstrovstva, ktorým 
vyniká Richter ako Interpret. 

Clm sa okrem klavlra el te :&aoberáte? 
- VIete, všetky moje záujmy sa dotý · 

kajťí hudby. Buď sťí to Iné žánre hudby 
- hudba symfonická, komorná, čl oper
ná, a lebo ma zaujlmajťí novinky nahrá · 
vacej techniky a pod. 
Keď hovorite o Iných lánroch hudby 

- a čo populárna hudba? Ste predsa 
mladf človek! 

- VIete, zásluhou mojeJ čisto klaste
kej výchovy mám predsa len trošku Iný 
vkus. Ale páči sa ml profesionálny džez, 
napriklad Peterson, alebo Garner. Mám 
rád toto umenie a je ml značne bllzke. 

Ako sa pozeráte na valu vzrastajúcu 
popularitu doma aj v zahranič!? 

- MOJ život je momentálne dosť zlo
žltý, mojou povinnosťou je stále hra( na 
vysokej ťirovnl Interpretačného majstrov
stva a tak som sa ešte ani nezamýšlal 
nad tým, čo je to popularita, čo prináša. 
Okrem toho mám pred sebou množstvo 
ťi loh a povinnosti, takže je ml (ažko o 
tom hovoriť. Ale je to fantastický pocit 
hra( pred ruďml, ktor! prldu do sály, 
aby sl vypočuli niečo nové, niečo zau
Jimavé. 

Hovorili ste, Je Chopin je vái obflíbe· 
ný autor. A aký je vU vzťah k autorom 
baroka - Bachovi, Händlovl? Vašou pr
vou nahrávkou, ktorlí som počul pred 
nlekofktml rokmi, bol Bach ... 

- Ano, to je možné. Milu jem klasiku. 
Klasika je pre mňa všetkým, aj keď sl 
mnoh! myslia , že je to práve roman tlz· 
mus. A pritom klasika je základom všet
kého. Mojim najob!Obenejšlm skladate
!om je Mozart. Popritom mám velmi rád 
symfonlckťí hudbu Händla, obdivujem 
Bacha - t u sú korene všetkého, každej 
hudby ... 

Co vás elite vietko čaká v tomto roku? 
- Co sa týka hudby, nasta lo u mňa 

nové obdobie, nová vlna - zaf ťibll som 
sa do C. Debussyho a začal som sa za
oberať jeho hudbou, ktorá sa ml vefml 
páči. V sťíčasnostl nah rávam tri jeho 
suity na platľlu pre firmu Deutsche Gra
mophon a chcel by som sa ešte viac o
boznámi( s jeho tvorbou, vntkn11( do jej 
hlbky. Momentálne ma ako študenta 
konzervatória čakajťí povinnosti v škole. 
No v tomto roku budem ma( aj množstvo 
koncertov v Sovietskom zväze, vrátane 
Moskvy, ako l v zahranič!. Caká ma ťaž
ký rok .. . 

Prldete tleJ do Ceskoslovenska? 
- Ano, chystám sa prlsť do Prahy, 

kde by som mal vystťípl ( 21. mája na 
festivale Pražská jar. 

Pripravil : BORIVO) MEDELSKf 

l napriek tomu, že od !ublanského zá
Jazdu opery SND uplynul už určitý čas, 
chceme Informova( našu hudobnťi ve
rejnos ( o ohlase, ktorý náš sťíbor zane
chal v tomto našom dr.užobnom juho
s lovanskom meste. Zájazd sa uskutočnil 
v rámci kultúrneJ dohody a jeho špeci
fikum tvorila skutočnost, že vystúpenia 
nášho súboru boli súčasťou lnaugurač
ných predstavenl v novom kultťírnom a 
ktlnk\'esovom centre, tzv. Cankarjevdvotn 
dome. Je to Impozantný moderný kultťír· 
ny stá nok viacúčelového zamerania, 
avšak na vysokej architektonickej, tech
nickej a a kustickej ťírovnl. Okrem vý
s tavných spoločenských priestorov má 
p!i f pódiových sál (od 200 do 1600 ná
vštevn!kov), kde sa konaJú najrôznejšie 
umelecké produkcie. Vystúpen lm brnen
skej opery v októbri a našej opery· v 
novembri m. r . začali sa pr vé predstave
nia vo velkej dvorane, ktorá zaujme nie
len architektonickým rlešentm, ale pre
dovšetkým skvelou akustikou. Vďaka nej 
vyzneli naše predstavenia na takej ú
rovni, na akej s me Ich za tla! doma, žlaf, 
nemali možnosť počuť. Bol to ďalši dO
kaz toho, akým dôležitým faktorom v 
sťíčasných kultúrnych stánkoch je a
kustika, nehovoriac o jej primárnostl 
pre operu. Tento faktor sme sl všetci 
velmi lntenzlvne uvedomovali práve te
raz, ked sa pripravuje výstavba nového 
Slovens kého národného divadla. Kvalit· 
ná akus tika by sa mala stať (podobne 
ako v r:ub!ane l dominantou a v9chodls
kom architektonického riešenia. 

tubľanské ozveny 
12. decembra 1985 na záver svojho hod
notenia podotýka: " Je škoda, že riadite· 
lia ostatných Juhoslovanských divadiel 
st nenaS/1 čas pozrieť sl tieto predstave
nia. Mohli vidte( čo Je to PRAV B DIV AD· 
LO/" Pre · nás je však cennou aj jeho re
cenzia v časopise Oper und Konzert č . 
l, 1986 (NSR), kde vysoko hodnoti náš 
rubfanský zájazd. Rovnako vysoko hod· 
not! aj Lenárdovo hudobné naštudovanie 
Svätopluka a v~kon Petra .. Mikuláša v 
titulnej postave. Na margo Sostakovlčo
vej Katar!ny lzmajlovove j D. Lisac plše. 

Repertoár zá jazdu tvorili tri diela : 
Suchoňov Svätopluk, Sostakovlčova Ka
tarina Izma flovová a Verdiho Simon 
Boccanegra. Ide o diela, ktorými sme 
chceli prezentovať nielen našu drama
turgl c kťí orientáciu, ale predovšetkým 
štrku našich súča sných lnscenačno-re
produkčných snaženi a výsledkov a v 
medzinárodnej konfrontácii si overi( u
meleckú ťírovei'l a amblcle jednotlivcov 
l celého kole kt lvu. Zájazd ukáza l, že vor
ba repertoáru bola správna a výkony 
jednotlivcov l kolektlvnych telies na vy
sokej ťírovnl. Nezaškodl, ak sa s ohlas-

ml tamojšej tlače zoznámime na strán· 
koch Hudobného života. 

tublansk! novinári a hudobnl kriti ci 
pozorne s ledoval! naše vystópenle. Uve
denie Suchoňovho Svätoplúka bolo pre 
svoj námet Iste odvážnym počloom, ale 
oplatil sa, pretože zahraničie sa obozná
milo s ďa lšlm významným slovenským 
operným dielom, zakladate!ského význa
mu. Noviny Delo ( 27. Xl. 85 l z pera Pav
la Mlchelčlča hne d po uveden! Sväto
pluka o. l. konš tatujl1: " Program zdfazdu 
fe ndročný, nevidno na tlom ústupčivosť 
bežn~mu vkusu prtemern~fiO ndvStevnC
ka, ddva tu§lf, že sa v Ľublane stretne
me so súčasným operným divadlom, kto
r~ rob( odvdžnu reper todrovú politiku, 
ktor~ vie riskovať, pretože sa opiera o 
tradCctu, no uvedomele sa pozerd af do 
budúcnosti. . . Hned prv~ predstavenie 
( Svlltopluk} ukdzalo, že v Ľublane hos
lC me vynikaJúci operný ansdmbel, k torý 
pracuJe profestondlne a ukazufe sa po 
všetkých strdnkach ako velk~ opern~ 
divadlo . .. Suchotl fe rozhodne mafstrom 
dramatických zvratov, feho hudba fe Ja 
viskovo pllsobtvd a vie prekryť l rozvldč· 
nosf cel~ho radu defových zdpletlek a 
rozuzlenC. M Franz Krlžar v Dnevniku po 
uveden! Svätopluka plše: "Orchester, 
zbor , sólisti a bal et boli týmt hlavnými 
akt~rml znamenlt~ho bratislavsk~ho · an
sdmblu, ktor( podla vynikaJúceJ re1.1s~ro
veJ koncepcie odohrali a odspieval/ Su
chottovu operu v Styroch obrazoch . .. Tt· 
tulnd postava opery stvdrnend Petrom 
Mlkuldšom bola kreovand z defstva do 
deJstva čoraz presvedči veJšie. Tiež ostal 
nl sólisti, barytonista F. Caban, tenoris
ta F. Ltvora, sopranlsfka E. Klltnarovd, 
žtal, nemllžeme spomenúť ďalšCch, sa 
zaslúžili v Sucho11ovom Svätoplukovi o 
naozaJ Sťastný hudobno-dramatický ve· 
čer. Súbor bratisl avskeJ opery prdve svo
Jou ansdmblovou úrovtlou a výbornou 
spevdckou kultúrou dal opäť naSim do· 
mdclm operným pomerom rdznu lekciu" . 

l'o dozne ní Suchohovho Svätopluka v tubfane. 

Pochopltefne, v centre pozornosti ve
rejnosti a odborných kruhov boli pred
s tavenia Sostakovlčovej Katar!ny Izmaj
lovove j a najmä Verdiho Simona Bocca
negru. Popri dramatickom pr!nose oboch 
diel, ktoré patria k najvýznamnejš!m o
perným textom svetovej opernej litera
túry. Peter Kušar v Onevnlku z 3. decem · 

Počas zájazdu bola v priestoroch Cankarjevovho t.l omu lnilta lova ná výstava o s lo
venskeJ operneJ tvorbe. , Snlmky: j . Nlži''lanský 

bra 1985 konštatuje, že "sme mohli viac 
krdt obdivova( profestondl nu úrovetl bra 
tlslavskeJ opery. Dirigenti Tibor Fre§o 
a OndreJ Lendrd, ako aJ re:ts~rl Miro · 
s/av Fischer a Július Gyermek spolupra 
coval/ s početným orchestrom a priam 
skvel ým zborom, sc~nografiou 1 kostý· 
mograflou, ktor~ takisto naSll pozoru
hodnú rovnovdhu súčasných a k lasic · 
kých postupov, tak, že sa sústreďovali 
predovšetkým na uplatnenie skupiny 
spevdkov-sóllstov, ktorl boli na oboch 
predstaveniach mimoriadne siln( a rov
nocenne, takže sme pri neJednom výstu
pe len zavzdychall nad vzorom, ktorý u 
nds pravdepodobne ešte dlhý Cas nebu• 
deme môcf doslahnuf. f ozef Spaček, Pe
ter Oswald, Marta Nltranovd, Milan Ko
pačka, Pavol Maur~ry, OndreJ Malachov
ský, fura f Hrubant, Stefan Hu
dec, Magdal~na BlahuStakovd a Peter 
Dvorský Je l en zopdr mien, z ktorých 
prdve to posledn~ Je na}vynlkaJúceJšCm 
a naJoslnlveJSCm vrcholom ansdmblu, 
ktor ý ndm poskytol zdWky hlasovo ver 
k~ho hudobn~ho divadla". 

Na našich predstaveniach bol pritom· 
ný aj milánsky kritik chorvátskeho pO
vodu D. Llsac, ktorý sa na tlačovej kon
ferencii l v naši ch spoločných rozhovo
roch ve lmi živo zaujlma l o náš sťíbor a 
vy ja dril sa o ''om ako o jednom z naj 
le pšieh, ktoré v socialis ti ckých kra jinách 
videl V denn! ku Slobodná Dal mar •a z 

že bratislavský operný sťíbor sa " pred 
stavil ako prvotriedne opern~ divadlo, 
ktor~ dlvdci sledoval/ s obrovským zd 
uJmom a odmenili živým potleskom . .. 
VSetcl Interpreti sa prezentovali velmi 
vz(lcnyml kredctaml, pričom osobitne 
treba spomenú( brilantnú M. Nttranovú, 
Interpretku Katarlny, pretože už svoJim 
zJavom bola ldedlnym typom titulneJ hr 
dlnky. Okrem neJ upútali naJmll fozej 
Spaček a Milan Kopačka. O tomt o pred 
stavenl možno povedaf, ! e dosiahlo sku 
točne $plčkovú úrovetl . • 

O. Llsac v spomlnanom západonemec 
kom odbornom časopise vysoko hodnoti 
aj Inscenáciu opery Simon Boccanegra 
Konštatuje, že " P. Dvorský spieval vo 
vynikaJúceJ forme a po zndmeJ dril Cab 
rlela Adorna ho nadšen~ publikum od · 
menilo dlhot rvaJúcimi ovdctami. Z os 
tatných účtnkuJúctclt treba spomenúť 
predovšetkým barytonlstu P. Maur~ryho 
a basistu O. Malachovsk~ho. M. Blahu 
šlakovd ako Amella Grima/diovd svoJim 
triasom ako aJ sposobom spevu sl ziska
la a nadclt la publikum. Orchester pod 
taktovkou OndreJa Lendrda hral aJ t en 
toraz suver~nne a muzlkdlne" . 
Aspoň to!ko z preh!adu recenzl!, ktoré 

dokumentujťí !ubfanské účinkovanie ope· 
ry SND a sú dokladom jej dôstojnej re
prezentácie naše j socialis ti ckej hudobnej 
ku lh1ry vo svetl~. 

MARIÁN JURIK 
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Koncert z tvorby 
re deti a mládež [Š 
Stále znova sa ukazuje, že s hudbou 

pre deti a mládež nemožno nakladať a ko 
s bežnými kompozičnými novinkami. Jej 
kvalita, použltelnost l predpoklady pre
žlť sa vynárajl1 až pos tupne - tak ako 
rasta a usadzuj l1 sa skllsen ostl pedagó
gov. "Latentné obdobie" skladby pre de
ti , než je uznaná za "prljatll", býva dlhé 
a siaha ďaleko za jej premiéru. Preto sl 
mysllm, že ani koncerty z tejto tvorby 
v rámci 1ýždňov by sa nemali mechanlc· 
ky prispôsobovať prehlladkovému mode
lu. An! nemôžu. Práve tentoraz urobll! 
organizátori "prehrešok", ktorý však na
značuje novl1 možnost. Zaradlll žiacky 
koncert, ktorý ponllkla ĽSU na Exnáro
vej ulici - so skladbami slovenských 
autor ov, z ktorých mnohé boU už s tar
šie, osvedčené. .. Zazneli v pr! jemnom 
velmi vhodnom prostred! ružlnovskéh~ 
Domu kultllry (13. II.) 

Rozhodne to nebol novinkový koncert 
(premiérami pre bratislavské publikum 
boli Bagately pre gitaru J. Tandlera a 
mDj cyklu• pre hn1le a klavfr Hfadanie 
pie~ne v podan! učiteliek ĽSU Trnava. 
A. Liboh6rovej a H. Uh16roveJl. My· 
šllenka dobrá, len nedotlahnutá. Dobrá 
preto, lebo sleduje poznanie, do akej 
miery a šfrky pedagogická llteratl1ra 
zapustila korene v praxi, čl so ctou pre
trvala dlhšie obdobie. Nedotlahnutá pre
to, lebo "vzorka" bola viac-menej ná hod
ná a nesplňala vždy nároky najmä na 
kvalitu dets kých výkonov. Skladby J. 
Kowal1kého, L. Holoubka, J. Pospfiila. 
l. Dibáka, St. Hoch11la, T. Freiu, S. Ju
roVIkého preukázali }!Ž náležltl1 života 
schopnost, len Ich podanie neprekračo
valo llrove•'l bežnej š kolskej besiedky. 
A to je vzhladom na prehliadkový kon
text chyba. Sme radi, že sa slovenské 
skladby hrajú; dobré je l to, že Ich hra· 
jú aj priemern! žiaci - veď tých je väč
šina. Lepš!m rlešen!m však bude nero
bit "retrospektfvne" koncerty bez náležl· 
tého výberu a "kolaudácie" výkonov. Ne
treba Ich, najmä v Bratislave, viazať tba 
na jednu ĽSU. je to však dobrý nápad 
- vhodný aj pre tie mimobratislavs ké 
CSU, ktoré sa do "novinkového kolotoča" 
Týždňov dosta! nedokázali zapojiť, lebo 
na to nemajú žiacke typy, organizačné 
predpoklady alebo jednoducho pedago
glckll odvahu pllštat sa do neprebáda
ných ter énov. 

Oalšle dva náznaky nových pr!stupov 
a možnost! sú zhodou okolnosti spojené 
s mojimi dvoma skladbami na ružinov
skom koncerte. Jeden som už spomenul 
- novinku predviedli nie žiaci, ale uči · 
telky. Autorom myšlienky je prof. v. Ko
t!nek - Inak priamy a clelavedomý In· 
šplrátor väčšiny huslových novtnek v 
slovenskej pedagogickej literatúre -
ktorý sa, a nie sám, nazdáva, že aj uči
tella r:Su by mohli a mali vere jným uvá
dzan!m lnštruktfvnych noviniek dokazo
vať zna lost veci, pripravenost na peda
gogický výkon. Co bráni tomu, aby v bu
dúcnost! pribudlo k programu Týždňa 
práve jedno takéto podujatie - koncert
·semlnár, kde by nielen zneli nové sklad
by vo vzorovom podani učltelov, ale kde 
by sa aj zasvätene referovalo o meto
dických, technických, výrazových prob
lémoch, samozrejme za pr!tomnostl au· 
torov a v otvorenej diskusii s nimi? 

Kvalitat!vnym vrcholom ružinovs kého 
koncertu bol výkon žiačky III. ročn!ka 
z pieštanskej r:Su - Magdalény Haju
novej v moje j Melancholickej suite ( uč . 
M. Pavláková). Kompletne a tak doko
nale ju dosial nehral ešte nik . Deväť
ročné dieťa okúzlilo spevným tónom, su
verenitou techniky, zrelosťou artikulá· 
cle myšlienok, schopnosťou stavať plo
chy, brllslt a "predať " nádherné detaily. 
Bajuszová v slltažl Vlrtuosl per musica 
dl ptanoľorte v ú sti n. Orlie! 1985 zis
kala 2. miesto v svojej kategórii, titul 
naj lepšieho československého Qčastnlka 
a Cenu CHF za moju skladbu. Pokia! má· 
me takéto špičky so sllčasným sloven
ským repet·toárom, pozývajme Ich aj v 
budllcnostl. Vysoko nasadená · latka dvl 
ha aj priemer. Novinkový koncert z 
tvorby pre deti a mládež cSu (14. II.) 
sa kona l nie v sieni Konzervatória na 
Tolstého (ako tradične ), a le v zrkad lo· 
vej sieni ústredného domu pionierov a 
mládeže. Chlad v miestnosti (havária 
kúrenia] t1 neúnosná dlžka programu (a 
to som ho pri generálke dosť skrátil re· 
dukovanlm cyklických člslel) ml neu
možnili, aby som ako moderátor podu
jatia vytvoril primeranO pohodu, ovzdu
šie kolekt!vnej spolullčastl. V podstate 
bolo všetko treba len rýchlo a llsporne 
ohlási( - nebol čas spočlnllť , upozorn!( 
na špecifiká skladieb, vychutnať , nechať 
odznieť dojmy, a pod. Pociťujem to ako 
vážny nedos ttltok, lebo správna, nené· 
padne usmerňujúca atmosféra takýchto 
podu jat! je jedným z r eálnych predpo
kladov úspešnej , kllčlvej "sejby" novi 
niek do nevys pytate rnej pôdy. hudobno
pedagogickej praxe. 

Napriek chladu vlnccré novinky svo-

jou sviežosťou a zaujlmavostou 1 zod
povedným, pedantným prfstupom žiakov 
a učltelov rozohriali skrehnuté publi· 
kum a energicky sa prlhláslll o slovo. 
Cyklus Iri• Szeghyovej pre klav!r Poď
me do ZOOI prezrádza nežný humor a 
pedagogický jemnocit autorky. Osvedče
ná programovost, názornost a 11spornost 
hudobnej zložky sO v sympatickej jed
note, čo nemožno povedať o rozvláčnom 
a nepOvodnom cykle Z det1kého neta 
Ondreja Franci1clho. POvab, Invenčnosť 
l nástrojové c!tenle vidno na gitarových 
skladbách Pavla Malovca ( Prel6dl6, Sni· 
ta) . Metodicky presne sO. odhadnuté aj 
Bagately J. Tandlera, ale Ich vtip je tro
cha chladný a vykalkulovaný, deťom 
vzdialený. Hudobné ot6zky St. Hochela 
pre 3 klarinety sa položené zretelne, 

Skladatel JúllDI Kowal1ki, jeden z naj
plodnejlfch a naj61pelneji fch autorow 
tvorby pre deti a ml6del. 

Sn!mka : K. Vyskočil 

vecne, ale aj s primeraným vtipom a 
detskou hravosťou. Neutrálny dojem ná
strojového klišé som však mal z akorde
ónových skladieb tohto autora (Hudobn~ 
min6tky, 1u1ta Det•kt svet) . Kowal1ké.ho 
Tercetto pre violončelA skvele zahrali 
detl z CSU H61kova (určite na jlepš! det 
s k ý výkon na tomto kbncerte ). Sklad
ba siaha vysoko nad priemer dets ke j 
komornej l)te r atl1ry - technickú ,prl
stupnost nie len zachováva. a te preža
ruje poetlčnosťou, buduje vrúcne, neba
nálne kantilény, prekvapuje harmonic
k ými zvratmi, citlivo rozohráva rytmic
ké prvky. Mal6 det1k6 10náta tohto au
tora pre llacky sléčikovt orchester 
(sympatický výkon z CSU Súfalné) je 
dobrou cvičnou s kladbou, kde ako v e tu 
de je vše tko, čo sa má mal ý komorný 
hráč naučiť. Jej tvarová stránka je však 
mene! vycibrená a často len .,z druhej 
ruky. úplne z druhej ruky sa ml videla 
majstrovská napodobenina barokovej 
suity, Concerto v 1tarom 1lohu od D. 
Martlnčeka pre flautu a klavfr. Sklada
te ls ká bravúra, kde a utor zostal pre die
ta neznámy. Improvizácia M. Dubovské
ho je akýmsi malým "džez!komu na 
technickom stupni zhodnom s pubertál
nym vekom šiestakov a siedmakov. Prá
ve v tomto kontexte sa vyjavila jej sym
patická funkčnosť a potrebnost. Skoda, 
že zručný autor sa nevie pristaviť a sú
stredU na systematlc kejš! prlnos do ll· 
te ratúry pre mládež. 

Už dlhši čas počúvam - a to z úst 
č loveka, ktorý pôsobi vo vydavatelskej 
sfére - že slovenskú tvorbu pre deti a 
mládež produkuje v súčasnosti ten dru
há a tretia garnitúra autor ov, že niet 
čo vydáva ť atd. Je to rozporné tvrdenie 
ani pravda, ani lož - prosto poloprav: 
da . A tá vždy najviac zas tiera pohlad 
na vec. Na jednej strane bol práve toh
toročný novinkový koncert pr!k ladom 
ako menej ,.renomovanéu mená, ak stoji 
za nimi pochopenie dets kého sveta tr 
pezlivosť , sllstavnost, me tod ická po1uče 
nost, nadobúdajú profllujúcl význam. 
Lebo "ve lké" meno pred bránami det
ského sveta neznamená vôbec nič. Ako 
vrav! Hrubtn - kto sa chce napiť z pra
meňa, mus! poklaknút. .. Na druhej stra
ne je !aktom, že medzi autormi, ktor! 
ak tuá lne zasahujú do vývoja hudobného 
myslenia u nás, by sme našli len nle
kolko mien, ktoré sa vyhli sporadickos
ti alebo úplnej lndlferentnostl vo vzta
hu k deťom. Mám pocit, že tu Ide nie 
o neochotu, a le o vážny problém. Zod
povedný autor, budujl1cl vlas tnú Integri
tu, sa nemOže odvážft zjednodušiť svoj 
jazyk, sprlezračn!C vlastné myslenie, aby 
splynulo s č!rym de tským pohladom. a k 
ho dokonale neovláda ako celok ( čo mo
hol napr . Bartók v Mikrokozme ]. Nedo
statok detskej tvorby, š týlovo koherent 
nej s aktuálnym i prúdmi hudobného my
s le nia, je pod la mňa dôkazom práve Ich 
nedostatočne] profllovanos tl , určitej 
bezradnosti tvorcov tam, kde Ich nekry
je zložitosť projek tu, rafinovanosť pro
s triedkov a pod. Alebo to bude len v 
tom, že za uvádzanie s kladieb pre deti 
ne~ablehajú také tantiémy ako za .. ver
ké die la? Určit e nlel Problém sa však 
nedá obisť n čaká... JURAJ HA TRIK 

SĽUK 
Svojou najnovšou tvorbou sa na avod

nom podujat! Týždňa (8. februára) pred
stavil SĽUK. Uviedol výber z dvoch ko
morných programov (Poďme, zaspievaj
me a 1anečné premeny), ktoré mail 
premiéru pred vyše rokom a odrážajll 
hladanle nových možnost! a ciest v u
vádzan! scénického folklóru v podmien
kach profesionálneho saboru. 

Vo vystúpen! SĽUK-u dominovala z 
hudobnej str ánky predovšetkým prvá po
lovica - výber z programu Poďme, za
lplevajme (námet a odborná spolupráca 
O. EIIChek), ktorý v pôvodnej komplet
nej podobe . zachytáva výročné zvyko
slovné trad!cle na Slovens ku v spr aco
van! vyše desiatky s kladatelov. Program 
bol výsledkom Osllla zapojiť do spolu
práce najmä s kladatelov strednej a 
mla dšej generácie. Stal sa tak vlastne 
prehliadkou rozmanitých kompozičných 
prlstupov a názorov na spracovanie 
predlohy. Azda aj preto vo výbere zo 
spom!naného programu upútali najmä 
spôsoby a obmeny kompozičnej práce s 
ludovou plesňou od jednoduchého atro
f ického spracovania pre zbor a capella 
až po prekomponované hudobno-tanečné 
bloky. Už samotná volba obsadenia -
miešaný zbor, komorný orchester - od
rážala snahu odplltať sa od pre SĽUK 
klasického vokálno-symfonického mode
lu 11prav. Zapojen!m tanečnej zložky 
(choreografia D. Struh6r a S. An ta Uk) 
sa čiastočne podarilo preklenúť staticky 
pôsobiaci spevácky zbor a ožlv!t dianie 
na javisku; v popredi však ostávala hud
ba a spev. 

Program Poďme, zaspievajme pr lnle· 
sol v mnohom objavný plesňový mate
riál, pr!fažllvý z hudobnej čl námetovej 
stránky, v niektorých pr!padoch v dra· 
maturgll sťíborov menej využ!vaný (ján
s ke zvyky, jarné plesne pri oran!, mo
tfvy lllbostnej mágie a pod. J. v autor
skom pr!stupe k predlohe však ukázal, 
že bezprostrednosť a živosť pôvodného 
vokálneho prejavu, ktorá sa v Qpravilch 
pre spevácky zbor čl orchester praktlc· 
ky stráca, by mala byť nahradená proti· 
hodn'otou, ak sl úprava chce zachovať 
pOsoblvost. .. 

V programe sa objavilo nlekolko mi· 
nlatar, nesúcich stopy tvorby, špecific
kej priamo pre SĽUK a jeho možnosti. 
Patri k nim blok J. Lexmana Na Jána. 
Využitie plesňového bohatstva , ktor é 
jánska tematika na seba viaže ( parlan
dové ťahavé plesne, žartovné pleSne, re-

cltatlvne formulky, lllbostná mágia) , u
platnenie priestorového efektu, hudobné 
spracovanie hýrlace nápadmi a funkčné 
zapojenie tanca vytvorili celok, ktorý za
ujal objavnosťou. Prezrádza eU pre fol
klórnu predlohu a je j kompozičné vyu
žitie. Zvukovo pestrým Inštrumentálnym 
sprievodom a kultivovanou prácou so 
speváckym zborom s názna kmi vytvára
nia illlzle priestoru zaujall Kravlarky H. 
Doman1kého. K čtslam, pre SI:UK dobre 
"posadeným u, patr! mlnlatllra V. Godé· 
ra S plAtnom, plná pOsoblvých detailov, 
napr. v citlivej práci s komorným or· 
chestrom a zborom, r ešpektovani osob!· 
tosU vlachlas u horného Sarlša a Spiša. 
Choreografia aj v tomto pr!pade orga
nicky dotvárala atmosféru mlnlatl1ry. I. 
B6zllk sa predstavil tradlčnejš!m hudob
ným poňat!m v bloku Na prladkach, 
vhodne choreograficky obohateným na
priklad rozpracovan!m magického moll
vu liatia olova. Oráčske 1pevy I. Zeljen
ku znovu objavili v klasicky čistej podo
be stroflckovarlačné spracovanie sledu 
plesni pr e zbor a capella. V obraze Na 
181ail I. Dlbéka choreograflcká zložka 
pôsobila pomerne ilustru jllco, miestam! 
hudbu a spev tlmila. 

Ak v prvej časti programu dominova
la hudba a najmä dobre pripravený spe
vácky zbor StUK-u, druhá polovica pred
stavila tanečna zložku súboru vo výbere 
z programu Tanečné premeny. Komorné 
zameranie zvykoslovného a tanečného 
pásma Sfaltllvf 1tav vala•kf vytvorilo 
pre autorov J. Knb6nku a S. Stračinu pl
ný priestor na využitie svojich dlhoroč
ných skllsenostl a dôverného poznania 
autentického tanečného a hudobného 
materiálu. V porovnani s premiérovým 
uveden!m vyzneli najmä betlehemci ver
nejšie, hravo, v dobrom Inš trumentálnom 
a vokálnom podan!. Záverečný blok Pre
meny lbky (J. Kub6nka, l . Zeljenka) sta
vla na originálnom nápade využit roz
manitost hudobnotanečných folklórnych 
diale ktov a zapoji( Ich do s lužby zvý· 
raznenla myšllenko:vej l!nle bloku, v zá
ve re však ostáva čiastočne verný šabló· 
ne e fektného súborového finále. 

Treba rešpektovať, ak sa dramaturgia 
rozhodla pre možnost predstaviť SI:UK 
výberom z toho najlepšieh o, čo v sl1čas
nom najnovšom repertoári sabor má. 
Skoda však, že práve v rámci prehliadky 
nove j hudobnej tvorby nebol radšej uve
dený celý hudobný program Poďme, za
s pievajme (výber napriklad vypqstll 
kompoztcle T. Salvu, P. Procházku, J. 
Beneša, M. Bázlika, l. Podprockého, M. 
Burlasa). HANA URBANCOVA 

SLOVENSKA FILHARMONIA 
6. a 7. febru6ra 1986. J. S. Bach : Omi a h mol, BWV 232. S6l11tl: Jutta Schiegelod 

1opr6n, Bettlna Denner-Deckeimannová mezzosopr6n, Klau1-Peter Hermann -
tenor, Eberhard Schwarz - bas, Ján Figura - flauta, Peter Kosor!n , Zdeno Bojtoi 
- hoboj ďamore, Stefan Ladovskf - lesnf roh, Matthias Schmutzler, Roland Ru
doipb, Klaus Hueck1tedt - t r 6bky, Frantiiek Figura - husle, Imrich Szabó - or· 
gan. Slovenlkf fllharmonickf zbor - zbormajster Pavol Baxa, Štátny komornf or
chelter Zilina - dirigent Dlethard Hellmann. 

Pri prlležltostl 40. výročia založenia SFZ dostáva teleso rad pr!ležltostl prezen
t ovať svoje kvality európske] úrovne v ná ročných opusoch sym!onlcko-vokálnej ll 
teratdry. Nielen preto, že orchester SF bol prilve na japonskom turné, ale l na zá
klade predchádzajúcej spolupráce so SKO Zlllna v minulom roku (zájazd do Talian
s ka) uviedol SFZ jedno z najzávažnejš!ch diel tohto žá nru. Mohutný aparát Očlnku
jllclch pripravil a viedol velký znalec Bachove j hudby - západonemecký dirigent 
O. Hellmann. Pred Bratislavou odznela Bachova Omša h mol aj v Zlllne, pričom stú· 
pajl1cl počet výkonov kráčal prtamoamerne so zvyšujdcou sa kvalitou Interpretácie, 
a tak posledné piatkové uvedenie (ktoré recenzujeme ) bolo retatlvne naj lepšie . 

Najvyššie miesto na priečke rebr!čka kvality sl vyslúžil nesporne SFZ, ktorý pri· 
pravll P. Baxa. Ak sme s Istými výhradami prijali jeho výkon vo Verdiho Rekviem, 
z naštudovania Bach sme sl odniesli overa prlaznlvejšl dojem. SFZ sa stal pri Inter
pre tácii Omše h mol hlavným nosltelom a udržovate!om napätia hudobných l!nll. 
Obdivuhodne zvládol l tie na j náročnejšie úseky 6- 8 h lasných dvojzborov l fugá ta 
Creda, čl Osanny. Jeho výborná technická priprava a pohotovosť sa stala východis
kom k spofahllvému vyrovnávaniu sa s meniacimi sa náladovým! hladinami. 
Všade dominovala prehladnost, zrete lnosf artikulácie , zrozumtte rnost textu a nad 
tým všetkým pre SFZ pr!značné zaangažované tlmočenie hudby. 

S uznanlm tr eba hodnotiť aj výkon O. He ll manna, ktorý svoje tvorivé úsilie sús
tredil na vyzdvihnutie obsahu, na výrazné vychutnávanie detailov a na účinné mo
delovanie širšieh hudobných plOch. He llmann je dirigentom so značnou dávkou vnú
torne j Istoty , tvorivej fantázie a nadh!adom zrelého, vyrovnaného človek a. 

K Qspešnému vyznenlu mohutného hudobného momentu prispel aj viac než solld
ny výkon hosťujúceho SKO Zlllna . Dirigentovi sa podarilo zosl1ladlt Intenzitu ko
morného obsadenia orchestra zosilneného o výborných trl1bkárov z Nemecka a ďal 
šieh kvalitných Inštrumentalistov. S uznan!m, l keď nie celkom bez výhrad, môžeme 
prijať výkon S. Ladovs kého v náročnom duete s basovým sólom v Quenlam tu solus 
sanctus. Svoju muzikalitu a pohotovosť preukázal v organových, neraz l sólisticky 
exponovaných úsekoch I. Szabó. 

Vokálne kvarteto bolo umelecky l hlasovo nevyrovnané a kvalita niektorých árii 
doslova nardšala celkovú atmosféru. Bezvýhradné absolutórium sl zaslúži jedine 
dobre pripraven á mezzosopranistka B. Denner-Deckelmannová. VLADIMIR CIZIK 
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da: zas!. umelec Pavol &Jgm, Jaroslav ·Blaho, PhDr. Vladim(r C!!lk, LadislAv 
Dóša, PhDr. Alojz Lul<n4.r, Jaroslav Meter. za.sl. umelec Zdenk,o Mikula, 
PhDr. Tarjana Ok.apcová, PhDr. Michal Palovčtk, CSc., Hana Urbancová, 
PhDr. Ter6~a Ursfnyová. Adresa red.: Gcmk6.ho 13/VI., 815 85 B.Mttsla.va, tel.: . 
338 234. AdmLnlstrAcla: Vydawrtelstvo OBZOR, n . p., ul. Cs. annAdy 35, 
815 85 Bratlsla:va. Inz811tné oddaleme: Gcnitého 13/VI., 815 85 Brat1.sl81Va. Tla· 
čia: Nitrians ke tlačlarrne, n. p., 949 Ol Nl.bra . RorAlnlte p.o§t.ová noovlnová 
sl~ba, objednávky prtj!ma ka!dá po!ta a dontčovatel. Obfedn6vJ<y do za· 
h.ranlčla vybavute PNS - 09tlredná expedlota a dovoz ·tlače, Gattweldovo 
nám. 6, 813 81 Bratislava. Cenofl (odnňho výttlačk·u 2 Kl5s. Neob(ednané ru
kopisy sa nevraca [ú . 
lndexné čtslo: 492 15. ReglsÍ'Mooé číslo: SOT! 6/10 



TNSHT ·TNSHT TNSHT 

tiBOR FRESO: FRANCOIS VIL· 
LON. Opera-kolU a ViUODO· 
nj poélde v Osmich obruoch. 
Libreto 1 pouliUm prekladov 
J6Da Smreka (Vefkt testament) 
a Inna Mojlka (Kodicil) aapf
lal J6Uus Gyermek. DJrlgenU; 
t ibor Frelo a Gerhard Auer. 
Aslstujdci dirigenti : Tatiana 
Roháčeková, Dulan Stefánek, 
Svlltozár Stdr. Zbormajster; Ko· 
loman KováCI. Relilér: J6Uus 
Gyermek. Scéna: Vladimir Su
chánek. Kostfmy; Ľudmila Pur
.ltyňová. Choreografia; Miroslav 
Stauder. Celoltátna premiéra 
U. a 15. 2. 19811 v SND v Bra· 
llslave. 

Druhá opera Tibora Frešu 
Francois V111on vz.n!kala v ro
koch 1981-1983. Libre to napi· 
sal Jt111us Gyermek. Dielo ozna· 
Cujú obaja autor! ako operu-ko· 
láž, no je to s kOr montáž, re
ťaz lnscenovaných básni z VIl· 
lonovho Velkého testa mentu a 
Kodicilu, prepojených postavou 
komentátora-svedka básnikov
ho života, jeho strýka, rehof· 
nika Gu11lauma de Vlllon. Dej 
je retrospekctou flktlvnych vý· 
javov z V!l.lonovho fivota v 
Osmich obrazoch, rozdelených 
do dvoch časti. Celok je arch i
tektonicky vyvážený, pomerne 
stručný (ako sa od moderného 
diela žiada), dramaturgicky 
velmi vydarený. Zaujlmavosťou 
je, že titulná postava je č!nG· 
herná; napokon aj spomlnaná 
persóna Gu!llauma de V!llon 
má nemalé pwzalcké úseky. 
Kombináciou hovorenej prózy s 
hudbou vznlkajU rozsiahle me· 
lodramat!cké plochy. 

V hudobnej zložke dominuje 
lyrizmus spevných a dynamlz· 
mus tanečných plOch , resp. ich 
symbióza·- spevy s tanečným 
podtextom. Operný Francois 
Vlllon je určitou a nalógJou ope
ry Richarda Straussa Gavalier 
s ružou: centrálnym rytmickým 
\\tvarom v ľ\om je valčlk. No 

nie je to viedenský valčík, ale 
valčlk trancúzsky (ravelovský) 
- adekvátne lGkallte, kde sa 
dej odohráva (pravda, len geo
gra!lcky, nie časove). Základ· 
ný kontras t dlela vytvára strie· 
danie trojdobových rytmov a 

Zasl. umelec Leopold Haverl 
ako Francois Villon. 

Snlmka: A. Sládek 

chorálnych ťlsekov - má zrej · 
me ideový podtext: život 
smrť. Akýmsi rltornelom diela 
je deklamačný motlv ,.úbohý 
Francoisw. Cas tý proti pohyb vy· 
sokých a hlbokých orchestrál· 
nych tónov zrejme symbolizuje 
zápas tela a duše - 11stred· 
ný problém V!llonovho života. 

Frešov - Gyermekov Fran
cois V111on typove patri do ra · 
du slovenských .,ret roop!er" 
dvoch posledných desaťročl 
( Urbanec: Pan! úsvitu, Tanec 
nad plačom , Majster Pavol; Ml· 
kula: Zeno; Auer : Spoveď Do· 
na juana; Meter: Noc pred ne
smr tefnosťou, Drevli ky ). Má 

ncert ľudov j h d y 
Oblasť folklórneho žánru sa 

objavuje na prehlladkach no· 
vel s lovenskej hudobnej tvor· 
by stille častejšie. Táto' dOležl· 
tá udalosť v. našom hudobnom 
živote pôsobi na Inováciu pro· 
gramových člsel stimulujúco. 
Ved Ide o mGŽnos( bilancovať 
dosiahnuté ťlspechy, overova4 
nové prlstupy k spracovaniu 
folklórneho materiálu z nášho 
bohatého terénu. Treba však 
hned na začiatku povedať, že 
,.nové" v š tylizačných rovinách 
folklórneho žán ru sa stáva čas
to živo dis kutovaným problé· 
mom medz! širokými vrstvami 
poslucháčov , kedže práve tu je 
najviac konzumentov s aktlvnou 
komunikačnou bázou. 

Okrem SĽUK-u sa tohto roku 
opä( predstavlll muzikanti a 
speváci Orchestra rudovfch ná· 
stro jov Ceskoslovenského roz
hlasu v Bratislave. Id e o ume
lecké teleso, s ktorým prlchá· 
dza najm!l rozhlasový poslu
cháč do denného styku. jeho 
produkcia je velmi bohatá. 
Stretávame sa s ňou aj na gra· 
mopla tnlach vydavatelstvo 
Opus. Denný konta kt s postu· 
cháčmi zaručuje te lesu vefkú 
popularitu. V snahe o udrža 
nie priazne je program telesa 
tra d ič ný po s tránke dramatur· 
gickej aj Interpretačnej . Ved 
práve oblas ť folklórneho Unru 
je nositefkou tradičných hudob
no-es tetických noriem, rešpek· 
tovaných na oboch Iba zdanil· 
vých protlpóloch. Na jednej 
s trane stoja tvorcovia progra
mových č lset a Interpreti, na 
druhej ich denn!, čl sviatočnl 
posluchá či. 

llocl funguje vyhranený 
o kruh umelecko-tvorivých spo· 
lupracovnlkov OCUN·u, v pos
lednom čase zaznamenávame 
stále častejšie .,hosťovanie" 
skladaterov známych predo· 
všetkým v oblasti vážne j hud
by. Tento občerstvujúCI závan 
nových pohfadov na možnosti 
nového ,.oša tenia " našich rudo· 
vých piesn! sme zaznamenali 
aj v programoch SĽUK-u Pod· 
me, zaspievajme a Tanečné pre
meny. Na druhej stra ne pow
t'ujeme nové objavy v s pevác· 
kej oblasti s preferovanlm ne· 
!;kalených, a le prirodzene a 
pekným spôsobom s pieva ných 
fudových plesni. Je to Iste pre· 
myslený zámer umeleckého ve· 
denta OCUN-u. 

K prlťažllvým zjavom tohto 
druhu bota na koncerte fudo· 
vej hudby ( 10. 2. 1986) fudová 
speváčka z Liptovských Sila· 
čov Anna Hulejová. jej us pá· 
vanky Povojnfček biely a Bu
vinkaj mi Ul ko z Liptova v ú· 
prave Hanul a Domanského pO· 
sobllf ako s luchový balzam, 
muzfkoterapta v pravom slova 
zmysle. Tento dojem umocnilo 
a j vys túpen ie zasllížlleJ umel · 
kyne Dariny Lalčlakovej v zná· 
mej plesni MGj vienok zelenf 
v úprave Ivana Dubeckého. Tro
chu rušivo pOsoblll nadmerné 
ges tá speváčky v plesni Fuja· 
rôčka, fujarôčka. Autentickým 
podanlm horehronských rudo· 
yých plesni v Uprave Ondreja 
bemu zaujal obecenstvo )én 
Ambr6z. jeho zvonivý hlas s 
mužným temperamentom prlpo· 
mlnal samorast presadený do 
,. pánske jw záhrady, mysliac tým 
prostredie moderného prlstre
šla nove j budovy Cs. rozhlasu 
a nie úpravu O. Demu, ktorá 
sa s nažila rešpektova( v naJ· 
lepšom slova zmysle charakte· 
t•fs tlcké zvláštnosti fudovej In · 
š trumentálnej hudby horehron
ských hudcov. Príjemným pre· 
kvapenlm koncertu bola aj spe· 
váčka Veronika Bodnérová, 
disponu júca však zatial men· 
šlml Int erpretačnými skúsenos· 
tam l. 

Orchester fudových nástro· 
jov Cs. rozhlasu pod vedenlm 
p rlmášov . Miroslava Dudfka a 
Stefana Molotu sa predstavil 
koncertnými skladbami zaslúži· 
tého umelca Tibora Andralova
na (Zo Zemplfna) , Svetozára 
Stračinu l Zvonivf hlas cimba· 
In) u Mir oslava Dudlka (Petru· 
chova cifra) . Liptovské plesne 
v uprave Igora Dibáka dlrlgO· 
va l Miroslav Smld. 

Orches ter tuctových nás trojov 
predstavuje dobre zohrané te· 
leso zvyknuté na pracovné pod · 
mienky rozhlasu. Na koncerte 
prfbllžll poslucháčom jednu z 
mnohých slávnostných prlležl· 
tosll . ktoré prežlvajtl pri oži· 
\'ovanť a zvečňovanl Uprav fu· 
UOV~Ch plesni na trvalý Zá· 
znam. Ich zaradenie do pro
gramu XI. týždňa novej sloven
skej hudobne j tvorby bolo pre 
orchester potrebné, pre nás pri· 
jemn~ a užitočné stre tnutie so 
sUčasnou podobou Uprav fudo· 
vých ples ni na Slovensku. 

ALEXANDER MO!I 
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medzi nimi - spolu s Urban
covým Majstrom Pavlom 
zjavný primát; profesionálne 
napísané ťlčlnné libreto, mela· 
dlckU hudbu a skvel11 lnštru· 
mentáclu. 

V prvom naštudovaní oper 
ného Vlllona znie Frešova hud· 
ba v celej svojej kráse - nie· 
len vdaka autorovmu autentlc· 
kému, velmi precfznemu dlrl· 
gentskému naštudovanlu, a le l 
vďaka nie práve každodenné· 
mu (aspoň u nás ) scénickému 
riešeniu: orchester a väčšina 
zboru sa nachádzajU v pozad! 
javiska, herci sa pohybujU na 
proscéniu. AkustJcky je toto ro· 
zostavenie velmi dobré. Pra v
da, bolo nutné siahnuť k po
mocnému dirigentovi - sed! 
vedra šepkára a udáva nástupy 
Sólistom. Toto zaujlmavé rleše· 
nie je derivátom - hoci nija
ko nie druhoradým - celko
vej scénograflcko-režljnej kon
cepcie : režisér Július Gyermek 
spolu s výtvarníkom Vtadimf· 
rom Suchánkom sa rozhodli pre 
využitie mnohokrát osvedčené
ho prlncfpu divadla v divadle 
(v rámci ktorého občas umlest· 
ni l orches ter na scéne už V. 
Mejerchold ). Gyermek ako re· 
žlsér modifikova l niektoré prv· 
ky svojho libreta: Vlllonov od· 
chod z Parlža obohatil výjavom' 
prehliadky jeho osobných veci, 
obraz u Ka ta rlny de Volselles 
skomornll - vynechal postavy 
s lužobne j a hosti. Herc.l-sólisti 
začlna jl1 a končia predstave
nie v civilných oblekoch - na 
jeho začiatku sl berú kostýmy, 
rozvešané po javisku, v jeho 
závere Ich naň prináša jú. Or· 
chester a väčšina zborového te· 
lesa (ll, čo sl1 v pozad!) sú stá· 

Zborový kon 
Stálou súčasťou Týždt'\a no

vej slovenskej hudobne j tvor
by Je aj koncert, zostavený z 
noveJ zborovej tvorby slovan· 
ských sklada terov. jeho mies to 
v koncepcii prehliadky je o to 
opodstatnenejšie, že tvorivá 
produkcia viacerých sloven
ských sklada tefov sa v posled· 
ných rokoch prejavuje práve 
lntenzlvnejšlm prlklonom k 
zborovej ' faktúre. Tohtoroč· 
ný zborový koncert od
znel v posledný deň prehllad· 
ky ( 15. Il. 1986) v Koncertnej 
sien i Cs. rozhlasu v Bratlisla
ve. Výberová komisia ZSS za
radila na koncert sklad
by l. Parl ka, H. Domanského, 
D. Martlnčeka, ). Metera, Z. Ml· 
kulu, P. Cóna a I. Hrušovsk.é· 
ho, sklada terov, ktor! reprezen
tujú rôzne generačné vrstvy 
našej sl1časnej tvorby. jednot
liv! autori siahli po zhudobne
nl lite rárno-poetických tltvarov 
čl ludovej plesni, ktoré kom
pozične spracovali pre nich 
vlastným tvorivým spôsobom. 
Koncert otvoril Spevácky zbor 
Lti!nlca pod vedenfm dlrlgen· 
ta P. Hradila miešaným zbo· 
rom I. Parfka Sené na slová 
rovnomennej básne M. Rl1fusa. 
Intelektuálny svet Rúfusovej 
poézie je I. Parlkovl bytostne 
bllzky, čo dokázal skladater i 
v dvoch piesňach pre soprán 
a klavlr Cas odchodov. Bllzky 
mu je nie len hutnosťou svojich 
myšlienok, a le aj zovre tosťou 
formy básne, údernosťou opras· 
teného slova. ktoré v čltate
tovt vyvoláva clivý obraz po
mlja júceho sa sveta spomienok 
a zážitkov, prýštlaceho z vlast
ných prežitých pocitov. Adek· 
vátne k týmto znakom volil 
I. Parfk i hudobné prost ried· 
ky. V zbore sa prellnajlí úse
ky homofónne 1 polyfónne, kto· 
rých kontras tné rad~le stoji 
v popredi pred rytmickou zJož· 
kou, pohybujťlcou sa viac v jed · 
nollatej rovine. Kontrastné har
monické funkcie sú l noslte· 
l om dramatického náboja bás· 
n lkovej poézie, navonok statlc· 
ke j, a le vo svojej podstate vlb· 
rujl1cej, nepokojnej . 

Spevácky zbor LUčnlca 
bol a j Interpretom dvoch' zbo· 
rových skla dieb H. Domanské· 
ho Delle sl mi mm a Servenle 
jablQi!ko. Kompozlcla vzni kla v 
r . 1981 a botu Inšpirovaná fu · 
dovýml plest'htmf z oblasti Ge 
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le v civile (resp. vo frakoch) ; 
časť zboru (!člnkuje v popredi 
javiska v treťom obraze (sa
mozrejme, v kostýmoch) . 
ú stredným prvkom scény je že· 
lezná mostová konštrukcia, u· 
mlestnená stabilne v polovici 
javiska. Mobilné je schodište , 
dve gotické brány [sprava 1 
zla va l , posUvané na kO'Iesách , 
a kostra okennej gotickej ru· 
ž lee, vis laca nad "mostom", a le 
v niektorých výjavoch spUšťa
ná funkčne až temer na Uro
veň podlahy javiska . Nábytok 
a rekvizity prinášajú a odná· 
šajťl pracovnlcl javiskovej tech · 
niky , resp. i samotn! 11člnku · 
jUcl. Táto realizáCia zabezpe
čuje rýchle premeny medzi jed · 
notllvýml obrazmi a zvýrazľ\u · 
je spomlnaný prlnclp neskrý
vane] divadelnej hry. Jej nutný 
protipól - určitú lluzlvnosť -
vytváraj(! kostýmy Ľudmily Pur · 
kyňove j : vychádzajú z dobo· 
vých predlOh, vyznačujU sa 
krásou lfnlf s trihu a sýtosťou 
farieb - vynikajú na pozad! 
čiernej scény a tmavosivých a~ 
čiernych projekcii. Mimorlad· 
ne premyslená a účinná je 
práca so sve tlom (Emil Rač
ko) . 

Frešov-Gyermekov Francois 
Vlllon poskytuje dve velké he· 
recké prlležttosll: titulnú pasta · 
vu a persónu Vlllonovho s trý
ka a ochrancu Glullauma de 
Vlllon. Prvá je činoherná, dru· 
há spevácka l hovorová. V ope
re SND dostall možnost s teles
niť hlavnú Ulohu dvaja členo
vla činohry SND: Leopold Ha· 
ver i a Ľubomlr Paulovič . Vy
tvorllf dva rozdielne typy , vy· 
chádzajúc zo svojich psych ofy· 
zfologlckých danosti: Have rl 

r 
mera. Prvá, Deže sl ml mill , 
napfsaná pre ženský zbor. je 
lyrická, čo pred určuje aj flí · 
bostná tematika prekomponovu 
nej fudovej plesne. Druhá Ser· 
venle jablúčko je pfsaná pre 
miešaný zbor. Je hravou rudo
vou plesňou s boha tou rytmlc· 
kou pulzáclou, navodzujúcou 
a tmosfér u žartovných taneč
ných scén. H. Domanský v nich 
nadviaza l na tra dlclu zboro-· 
vých skladieb, Inšpirovaných 
priamo tradičným hud obným 
folk'lórom. Oboha til ju však o 
da lšie prvky - v oblas ti spe
váckej techniky použitim čisto 
sonlckých lísekov a v rytmic
kej zložke použitim úsekov bez 
spevu - dupanlm a údermi o 
telo. Hudobná lfnla oboch zbo
rov vyrastá z modálnej har· 
mónie. D. Martinl!ek patri k 
tým s lovenským sklada tefom, 
ktorých doménou je Inštru
mentálna tvorba . Ces tou zvažo· 
vunta a hladanla sa vša k dostá · 
va l k Iným kompozičným žán· 
rom. Dôkazom toho sú aj je· 
ho dva zbory J6nové ráno a Ta
nečnica na bésntckú predlohu 
]. Smreka a ). Cocteaua , ktoré 
na koncerte zazneli v podani 
Slovenskfch madrigaUstov pod 
vedenlm L. Holéska. Na tomto 
mieste je tre ba konš ta tovať, že 
sklada telove nás trojové cltenle 
vystťlpllo výrazne do popredia 
i v s pomlna ných zboroch. Nad· 
merne zhustená sadzba prvého 
zboru a presýtené zvukomafba 
druhého zboru ma il za násle· 
dok, že tch obsahové vyznenie 
s tracalo na jasnosti a zrozutni· 
tefnostl, že slovo a hudba ne
boli v jednote, a le v mnohých 
úsekoch s táli proti sebe, na
vzájom eliminovali svoje posla· 
nie, svoju funkciu. Moteto J. 
Melera Noc a deň, ktoré Inter
pretovali opil( Slovensk! mad
rlga•l1sti, pOsobllo kompozične 
sice lnvenčnejšle ako Martin· 
čekove zbory, vcelku sa však 
nevymykall z priemeru š lttn· 
dardn ých zborových kompozf. 
elf. Mladý skladater P. C6n zis · 
kal za svoju tvorbu pre zbo· 
rové telesá už n lekofko ocene
ni v domácich l zahraničných 
sU(ažlach. Ocenený bol l jeho 
cyklus miešaných zborov Pri
mo vere prvými mies tami na 
medzinárodných sťl(ažlach vo 
Ft·a nc(lzsku a Kolumbff. Zbor 
venoval sklada tef Akademické· 
mu speváckemu :cboru pri PKO 
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rezignovaného muža s tredných 
rokov, ktorý sice oživ a prt 
predstavovaní zážitkov minu
losti, a le zrejme stále cltl 
(aspoň podvedome) neodvrat· 
nl1 bllzkos( smrti [vanie z po· 
sledných Vlllonových básni) . 
Miesta mi by však mal vylepš!( 
dikciu , lebo nie je vždy dos
tatočne zrozumHelná. Paulovič 
je vitálny, mrštný - a poly· 
!oníckejš!, mnohostrunnejšl. 
Vlllonovho s trýka predstavujl1 
Ondrej Malachovský a Rasti· 
slav Uhlár. Obaja dobre zvlád· 
ll náročný herecko-spevácky 
part. U oboch treba zvlášť oce
niť plynulé, nenásilné precho· 
dy zo splevaného do hovore
ného slova a späť - obzvlá št 
v záverečnom výstupe. 

Osta tné postavy slí tiež v ~ 
razné - okrem predsedu sl1du 
má každá z nich len jeden, no 
pomerne rozs iahly výstup (s 
výnimkou krátkeho nemého vý· 
stupu v predposlednom obra
ze - retrospekcll) . V brati 
slavskom naštudovanl sú všet
ky alternované. Livia Ághové 
ako Katarlna de Volselles de· 
monštrovala pekný lyrický sop· 
rán, mlad is tvý elán a dobrú 
technickú úroveň ; jarmi la 
Smyč ková v tej Iste j postave 
prezentovala vyspelú profesia· 
na lllu spevác ku l hereckO -
obdivuhodná je jej gracióznosť 
a šarm. Vlllonova matku v po
dani Olgy Ha nákove j zaujme 
vrúcnosťou citového vkladu ; 
Nina Hazuchová túto pos tavu 
c hápe viac Int rovertnejšie. Spe
vácky obe podávajl1 pekný vý · 
kon. Kvalitné vý'kony podáva
jU 1 predstavltella ďa lšieh pos
táv: Ja roslava Sedláfová, Ľuba 
Bartcová (starena zvaná kedysi 
Krásna zbrojmajs trová), jozef 
Ábel, Peter Oswald ( Phlllfpe de 
Sermols) , )ut·a j Martvoň a Ró· 
bert SzUcz (p t·edseda s t1du) . 
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v Bratislave, ktorý ho na kon· 
certe l uv iedol. Textovú pred· 
Lohu skladby tvoria anonymné 
texty zo zbierky Carmina bu
rana. l keď na prvé počutie bo
to jasne citU vplyv C. Ortr11 
a jeho Carmlny burany v ob
lasti harmonickej i melodlckeL 
zbor nes tra til ntč zo svojej ori
ginality, vyznačoval sa svle!os
ťou, nápaditosťou, invenčnos
ťou. Je umeleckým výsledkom 
Cónových sklísenostl z práce 
so zborom, fudským hlasom. 
Zborová tvorba má v tvo
r ivej práci Zdenka Mikulu po· 
predné miesto. Mnohé jeho zbo· 
rové skladby patria medz! naj· 
lepšie diela, ktoré v tomto žán
rl v s lôvenskej hudobnej tvor
be vznikli. Schopnosť využU 
možnosti vlachlasu l Ideál pi· 
nokrvného zvukového monolitu 
je prlznačný a j pre jeho tri Ci· 
gánske plesne, ktoré boli na 
koncerte uvedené pod názvom 
Po cigánsky. Z. Mikula sa v 
spracovan i predlohy dôsled ne 
drža l hudobného sveta cigán
skeho folklóru. Pri počlívanl 
cyklu sa do popredia dosta ll 
predovše tkým sklada tefove bo· 
haté skúsenosti v tejto kom· 
pozlčnej oblasti , profesionálne 
ma jstrovstvo jeho zborov, kto· 
ré však bolo v cykle poznače· 
né l nádychom rutiny. Cyklus 
Po cingánsky zaznel na koncer
te v poda ni Slovenského ru. 
harmonického zboru, ktorý di · 
rlgoval P. Proch6zka. SFZ na
študoval a uv iedol i Hrulov
ského Triptych pre mlelanf 
zbor a capella na s taroslovlen
ské texty a fragment z Cyrilo· 
metodlády J. Hollého. Už vla · 
cerýml svojimi zborovými kom· 
pozlclami I. Hrušovský doká· 
zat, že tento hudobný žáner nie 
je len okrajovou zá l ežitosťou 
jeho tvorivej činnosti. Stal sa 
pla tformou, kde sl sktadater 
budovai a overova l svoj kva· 
lltatrvne nový prejav. Stvor 
htasná faktúra miešaného zbo
ru a sonortcké vlastnosti fud · 
ského hlasu mu l v Triptychu 
poslúžili na realizáciu vlastne j 
zvukovej predstavy. Tropar. 
Proglas, Pochvala , tri čas ti cyk· 
lu, sú komponované v oslav 
nom charaktere, v ktorom však 
významné poslanie má l rtlo · 
zoflcký podtón textu. Ten je 
s líčasne i s kladatefovým osob· 
ným zástojom k posla niu , kto · 
•·é v našich dejinách zohra li 
vefkomoravskl učenci Cyril 11 
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